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fora de casa

Divulgação

Jovem ameaça se jogar

Operário pega
o Figueirense

em arapoti
Morre
rapaz
ao ser
atingido
por raio

Um jovem ameaçou se jogar da janela do quarto
andar do prédio onde funciona atualmente o Ceebja, no centro de Ponta Grossa. Ele ficou toda
a manhã de quinta-feira (28), em pé, em frente a
uma janela, aos olhares de dezenas de curiosos e
de soldados do corpo os bombeiros. Após horas
de negociação, desistiu e revelou para a imprensa
página 7
o porque de sua atitude.

Divulgação / José Tramontin
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agora será na segunda-feira

fantasma joga último jogo

A equipe do Operário Ferroviário viajou a Florianópolis
nesta quinta-feira (28) para
enfrentar o Figueirense. O
jogo acontece no sábado, às
16h30, válido pela 38ª rodada
do Campeonato Brasileiro da
Série B. Na rodada anterior, o
Fantasma sofreu derrota para
o Vitória por 2 a 1 em casa. O
time está em 10º lugar na tabela, com 49 pontos. O Figueirense empatou sem gols com
o CRB, ocupa a 16ª posição e
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acumula 40 pontos.

Câmara decide mudar dia de
sessão para atrair castrense

Divulgação

741 ocorrências

Divulgação

Com o verão
cresce também
a preocupação

lacustre é uma das opções de lazer

Com a chegada do verão, a
população procura diversas maneiras para driblar o calor e se
divertir. Em Castro, as praças,
Parque Lacustre, Rio Maracanã,
chácaras e clubes particulares
são rotas frequentes dos moradores da cidade. Enquanto
a Operação Verão não inicia
oficialmente no estado, o que
acontecerá nas próximas semanas, o 2° Grupamento do Corpo
de Bombeiros alerta. página 5

POR LAVAGEM DE DINHEIRO

Ex-governador é
denunciado
pelo MP e GAECO
O Ministério Público do
Paraná, por meio do Grupo de
Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (Gaeco),
ofereceu denúncia criminal por
lavagem de dinheiro contra o
ex-governador do Paraná, Beto
Richa, nas gestões 2011 a 2014
página 7
e 2015 a 2018.

Primeiro Curso
de aquaviários
em Tibagi
página 5

Motoniveladoras
reforçam frota
da pasta de
Interior
página 5

Mudança segue Projeto de Resolução número 13/2009

A partir da próxima semana, as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Castro passam a acontecer nas segundas-feiras, às
19 horas. O objetivo, de mudar de quarta-feira, às 14 horas, para o novo dia e horário, é aumentar a participação da população
nas sessões, as tirando do período comercial para outro mais acessível para a população castrense. A mudança foi proposta pelo
Projeto de Resolução 13/2019 de autoria da vereadora presidente Fátima Castro (MDB) e dos vereadores Herculano da Silva
(PSC), Maurício Kusdra (DC) e Rafael Rabbers (DEM). O Projeto foi aprovado por sete votos a seis durante a sessão desta
quarta-feira (27) e, com isso, a próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira (2 de dezembro), às 19 horas.Além de
alterar o horário, a resolução também prevê o aumento das sessões ordinárias anuais, passando de 36 para 40.
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na br-277

Morre jovem
em acidente
em Palmeira
Foi sepultado nesta quinta-feira (28), o corpo de
Jéssica Maria Catholico,
de 15 anos. Um dia antes,
ela foi vítima de acidente
de trânsito na BR 277, km
163, região de Palmeira. O
Gol onde ela era passageira,
colidiu com a lateral de um
caminhão que seguia Curitiba sentido a Irati, fazendo
com que o automóvel rodasse
na pista. A jovem chegou a
ser encaminhada ao Hospital
Nossa Senhora do Rocio,
em Campo Largo, mas não
resistiu aos ferimentos. Jéssica morava com a família em
área rural do município de
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Prudentópolis.

para 300 mil servidores

Ratinho antecipa pagamento do 13°
Divulgação

para o IFPR

PL permitirá doação de área
Divulgação

Governador determinou a anticipação para 4 de dezembro

Projeto foi assinado em encontro com representantes do IFPR

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior determinou nesta
quinta-feira (28) a antecipação
do pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários
estaduais para 4 de dezembro.
O valor será depositado integralmente na conta de aproxi-

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Procuradoria
Geral do Município e da Secretaria de Governo, finalizou
esta semana a elaboração do projeto de lei para doação
de área ao Instituto Federal do Paraná (IFPR), que deve
iniciar as atividades em Ponta Grossa e edificar um campus
no Município a partir do próximo ano. O PL foi assinado
na quarta-feira (27) pelo prefeito Marcelo Rangel, em
página 5
encontro com representantes do IFPR. 		

madamente 300 mil servidores
ativos, pensionistas e aposentados. A folha adicional chega
a R$ 1,83 bilhão.
Ratinho Junior também autorizou o pagamento antecipado
da folha normal de dezembro no
página 3
dia 23.		
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EDITORIAL

13º MAIS CEDO
O servidor público do estado, cerca de 300 mil ativos,
pensionistas e aposentados, não tem do que reclamar.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou
nessa semana a antecipação do pagamento do décimo
terceiro salário dos funcionários estaduais para 4 de
dezembro. Trata-se de R$ 1,83 bilhão que fará girar
a economia do estado, agora mais cedo. Ratinho Junior
também autorizou o pagamento antecipado da folha
normal de dezembro no dia 23. Na mesma data, serão
depositados valores relativos ao terço de férias para
todos os servidores que têm direito ao benefício. Normalmente, os vencimentos do funcionalismo são liberados no último dia útil do mês.
Essa medida, vista com bons olhos, causou surpresa
para quem está pouco acostumado com ações desse
tipo, não para o atual governo que continua surpreendendo, positivamente!

Muitos milagres alcançamos
por intercessão de
Nossa Senhora das Graças

Informe Publicitário

* Sônia Perpetua Venâncio Crozatto

Sandro A.
Carrilho
teu acompanhar as sessões,
desde que não atrapalhe a
novela. Bom, para esses, vai
ser difícil sair da frente da
telinha, a não ser que seja de
interesse próprio.

NOVO DIA
A iniciativa da presidente
da Casa de Leis de Castro, Maria de Fátima Castro, de mudar as sessões
de quarta-feira à tarde para
segunda-feira à noite, tem o
seu propósito. Quer trazer
a população mais perto dos
vereadores, fazendo com que
possam acompanhar os trabalhos sem a justificativa de
estarem trabalhando.

CRÉDITO
Final de ano é sempre a
mesma coisa, falta dinheiro
nos cofres públicos e o executivo municipal tem que
recorrer aos vereadores. Na
última sessão de quarta-feira
(27), foram aprovados dois
créditos adicionais. O primeiro, de R$ 512 mil, para
a realização de reformas
nas Unidades de Saúde do
Socavão e do Tronco. Já o
segundo, de R$ 2,7 mi, para
o pagamento de pessoal. Os
parlamentares também aprovaram moção de apoio aos
servidores dos Correios na
luta pela suspensão dos estudos que objetivam viabilizar
sua privatização.

TENTOU-SE
Já tentou-se isso no passado, e parece que simplesmente mudar o dia e o horário
não sensebilizou a população.
Claro que são outros tempos,
mas se acompanharmos os
trabalhos, tudo continua da
mesma forma. A diferença é
que a presidência é ocupada
por uma mulher.
19 HORAS
Tem gente que prome-

29/11 - Dia Internacional de Solidariedade
com o Povo Palestino

Nossa Senhora das Graças,
também conhecida como Nossa
Senhora da Medalha Milagrosa, é
uma invocação mariana do século
XIX. Na noite de 27 de novembro
de 1830, a Virgem Maria apareceu
à jovem noviça Catarina Labouré,
de 24 anos, recolhida em oração,
na Capela das Filhas da Caridade,
em Paris, na França.
A mãe de Deus pediu à noviça
que cunhasse uma medalha, modelada conforme suas instruções,
e depois passasse a difundi-la. A
medalha traz de um lado a imagem de Maria de pé, com os braços abertos e raios saindo de suas
mãos abertas. Os pés se apoiam
num globo e estão esmagando uma
serpente. A outra face traz um M
encimado por uma cruz e embaixo
dois corações. Ao redor da medalha está escrita a jaculatória. “Ó
Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a
vós.”
É importante fazer uma experiência de fé recorrendo a Nossa
Senhora das Graças, pois o amor
dela é sempre atual. Ela é a mãe
generosa e concede muitas graças
aos filhos que lhe rogam, e que
alegria Maria sente em conceder
graças aos seus devotos.
Foi ela quem disse pra Catarina
Lauboré: Estes raios são o símbolo
das graças que Eu derramo sobre
as pessoas que mais pedem. Falou
de graças que esquecemos de pedir
e prometeu: Todos os que usarem a
medalha milagrosa, trazendo-a ao
pescoço, receberão grandes graças. Estas serão abundantes para
aqueles que a usarem com confiança…
Sendo assim, a celebração
anual de Nossa Senhora das Graças ou da Medalha Milagrosa é
um convite para você se aproximar
de Maria com toda confiança filial
e pedir o que você precisa. Ame
Nossa Senhora e caminhe com seu

auxílio, pois assim como a mãe
terrena socorre seu filho, muito
mais Maria como a Mãe admirável
quer te socorrer em todas as suas
necessidades.
Tenho um relato pessoal que
me marcou muito. No ano de 2009
e 2010 perdi dois bebês em duas
gestações que não evoluíram. Os
médicos começaram a estudar o
motivo dos abortos espontâneos.
Em 2011 era minha terceira gestação, e naquele ano fui convidada
a ir em peregrinação para Medjurgorje, eu estava com receios em
meu coração sobre a terceira gestação, receios estes que desapareceram quando lá em Medurgorje
ganhei a medalha milagrosa exatamente no dia de Nossa Senhora
das Graças.
Foi uma visita do céu através
de Maria em minha vida. Coloquei
a medalha milagrosa no pescoço
e hoje estou aqui escrevendo este
artigo para testemunhar o amor de
Nossa Senhora que cuida de nós.
Minha gestação foi um sucesso e
nasceu a Maria no mês mariano, no
dia 24 de Maio dedicado a Nossa
Senhora Auxiliadora, e no ano
seguinte, nasceu a Mariane no mês
do rosário, em 7 de outubro, dia de
Nossa Senhora do Rosário.
A medalha milagrosa de fato
nos reveste de muitas graças. Em
muitos momentos da minha vida,
senti-me fortalecida simplesmente
por estar usando-a. E o mais lindo
é que através da medalha eu e você
podemos manter e conservar vivo o
amor de Maria dentro dos nossos
corações e a ela recorrer com confiança em todas as nossas necessidades. “Ó Maria, concebida sem
pecado, rogai por nós que recorremos a vós.”

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Marly D. Hey de Lara
em tempo real
Um evento que se descortinou no dia 23 de Novembro de
2019, na PR 151 km 290 + 800 metros, a 'Beira Rio', para
prestar uma homenagem a Marly e registrar uma 'ocorrência':
quem sabe sorrir em conjunto sempre será feliz.

As páginas do livro da vida de Marly foram registradas com
a viva voz dos seus irmãos, testemunhos, que sua irmã era o
porto seguro de uma família.

Marly, a luz da verdade, o nosso abraço e o desejo que
tenha uma trajetória de sucesso “DIFERENCIADO” e cheios
de “seguros”. São os votos de Ieda e José.

* Sônia Perpetua
Venâncio Crozatto é
missionária Comunidade
Canção Nova.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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Temperatura
23

Umidade

ºC

12 ºC

85%
61%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Sábado
30/11

26

ºC

13 ºC

95%
40%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
01/12

28

ºC

14 ºC

81%
33%

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

02/12

REDAÇÃO

Clima

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Previsão do Tempo - Castro*

21

ºC

13 ºC

81%
54%

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 28/11/2019
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PARA 300 MIL SERVIDORES

Ratinho antecipa pagamento do 13º
Divulgação

Folha de
dezembro
também será
paga antes

ASSEMBLEIA
A direção da Assembleia Legislativa também vai antecipar o
pagamento do 13º salário aos servidores no próximo dia 6 de
dezembro. Hoje, serão depositados os salários de novembro e
no dia 16, o pagamento de dezembro e o terço de férias.

Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior determinou nesta
quinta-feira (28) a antecipação
do pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários
estaduais para 4 de dezembro.
O valor será depositado integralmente na conta de aproximadamente 300 mil servidores
ativos, pensionistas e aposentados. A folha adicional chega a
R$ 1,83 bilhão.
Ratinho Junior também autorizou o pagamento antecipado
da folha normal de dezembro no
dia 23. Na mesma data, serão
depositados valores relativos
ao terço de férias para todos
os servidores que têm direito
ao benefício. Normalmente, os
vencimentos do funcionalismo
são liberados no último dia útil
do mês.
“Estamos antecipando o
pagamento para 4 de dezembro devido à importância dos
servidores no dia a dia do
governo. Isso só acontece graças à organização financeira do
Estado, que estamos levando
de uma forma muito rígida”,
explicou o governador. “Essa
antecipação ajuda os servidores a programar férias, fazer as
compras de Natal. É o governo
contribuindo com o fim de ano
do funcionalismo”, completou.
Segundo governador, a adoção das medidas é possível em
razão da austeridade na gestão financeira do Estado, da
reforma administrativa e dos
cortes de custeio promovidos
durante todo o ano. “Esta é uma
demonstração de que temos as
contas públicas em equilíbrio e

Aliel une
lideranças para
evitar que Fazenda
Nacional feche
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) e lideranças se
reuniram em Brasília na terça-feira
(26), com o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, Dr. José Levi
Mello do Amaral Júnior. A reunião
contou com um representante da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), do juiz federal Antônio
Cesar Bochenek, do coordenador
da bancada federal paranaense,
Toninho Wandsheer e do vice-líder do Governo, Ricardo Barros.
O objetivo da reunião, solicitada pelo parlamentar pontagrossense, foi de buscar reverter
a decisão do Governo Federal
em fechar a Seccional de Ponta
Grossa da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional. Durante a
conversa, Aliel apresentou dados
técnicos e destacou o papel
importante do município no cenário estadual. O Procurador-Geral
se comprometeu a manter uma
estrutura de trabalho no município, mesmo com o processo
de virtualização planejado pelo
órgão. Desta forma o município
continuará tendo atendimento
presencial da Procuradoria.
Para o deputado, o compromisso firmado foi positivo e reverte
grande parte da decisão equivocada do fechamento total da Seccional. ”A cidade possuí um papel
econômico e industrial de destaque no Paraná e a Procuradoria é
o órgão responsável por defender
o Governo nas questões tributárias
e fiscais”, afirmou Aliel.

Divulgação / Orlando Kissner/Alep

Governador determinou a antecipação do 13º salário dos funcionários estaduais para 4 de dezembro

uma forma de valorizar o servidor público”, destacou Ratinho
Junior. “Fizemos esforços, cortando mordomias e privilégios.
Todo esse trabalho permitiu ao
Estado pagar salários em dia
e, agora, fazer estas antecipações”.
Deferença
Ao menos seis estados
brasileiros estão em sérias
dificuldades para honrar os
compromissos com funcionalismo. Em alguns casos o
pagamento dos vencimentos
mensais têm sido feito de forma
parcelada.
Mato Grosso, Minas Gerais,
Piauí, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul e Sergipe
vêm escalonando os salários
e a maioria terá de recorrer a
operações extras para pagar o
décimo terceiro. “Não vamos
deixar em nenhum momento a
saúde financeira, maior ativo do
Paraná, de lado”, disse Ratinho
Junior. “Deixamos de lado o
que era supérfluo para apostar
naquilo que é mais importante
para a população do Paraná”,
destacou.

Reformas
Para reduzir despesas de
custeio, o governo estadual está
adotando várias medidas. A
primeira fase da reforma administrativa reduziu o número de
secretarias de 28 para 15 e eliminou 339 cargos. Agora está
em andamento a segunda fase
do processo, que tem como
foco a fusão e reestruturação
de autarquias.
No Sistema Estadual de
Agricultura a proposta prevê a
fusão do Instituto Paranaense
de Assistência técnica e Extensão Rural (Emater), do Centro
de Referência em Agroecologia
(CPRA), da Companhia de
Desenvolvimento Agropecuário
do Paraná (Codapar) e do Instituto Agronômico do Paraná
(Iapar) num único órgão, que
se chamará Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná.
Na área do meio ambiente,
também haverá integração de
órgãos. A proposta é a criação
do Instituto de Água e Terra,
que integra o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), o Instituto
de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG) e o Insti-

tuto das Águas do Paraná.
Quadro
O governo estadual também
equacionou a reposição salarial
de 2019, com a primeira parcela de 2% liberada em janeiro
de 2020. No total, o Estado vai
pagar 5,08% de reajuste.
Além disso, a atual gestão
colocou em andamento concursos públicos para seleção de
2.560 policiais militares, 400
policiais civis (50 delegados,
50 papiloscopistas e investigadores), 96 peritos e médicos
para a Polícia Científica, 1.269
agentes de cadeia, 400 profissionais da Saúde, 80 para a
Agência de Defesa Agropecuária e 988 professores.
Também estão previstos concursos para contratação de servidores para o Quadro Próprio do
Poder Executivo (QPPE), que
inclui profissionais para a Administração Direta, para o Instituto
Ambiental do Paraná (IAP),
Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e para
o Teatro Guaíra.

EM BUSCA DE MAIOR PARTICIPAÇÃO POPULAR

Sessões mudam para segunda à noite
A partir da próxima semana,
as sessões ordinárias da Câmara
Municipal de Castro passam a
acontecer nas segundas-feiras,
às 19 horas. O objetivo, de
mudar de quarta-feira, às 14
horas, para o novo dia e horário, é aumentar a participação da
população nas sessões, tirando
as sessões do período comercial
para outro mais acessível para a
população castrense.
A mudança foi proposta pelo
Projeto de Resolução 13/2019
de autoria da vereadora presidente Fátima Castro (MDB) e
dos vereadores Herculano da
Silva (PSC), Maurício Kusdra
(DC) e Rafael Rabbers (DEM).
O Projeto foi aprovado por sete
votos a seis durante a sessão
desta quarta-feira (27) e, com
isso, a próxima sessão ordinária
será realizada na segunda-feira
(2 de dezembro), às 19 horas.
Além de alterar o horário,
a resolução também prevê o
aumento das sessões ordinárias
anuais, passando de 36 para 40.
A mudança foi possível devido a
redução do recesso parlamentar,
aprovado pelos vereadores em
Setembro.
“Acredito que a mudança
será benéfica para a população.
Primeiro, pelo fato de aumentarmos o número de sessões, o que
significa que os vereadores estarão mais presentes na Câmara.
Segundo, pois muitas pessoas
reclamavam que não podiam
acompanhar as sessões que
eram realizadas no meio da tarde
de quarta-feira e, agora, poderão

Divulgação

Mudança segue Projeto de Resolução número 13/2009
acompanha-las”, disse Fátima.
Contrário à alteração, o vereador Gerson Sutil (PSB) argumentou que, em anos anteriores,
as sessões foram alteradas para
o período noturno e mesmo
assim não houve participação da
população.
Outras votações
Durante a sessão desta
quarta, os vereadores também
aprovaram dois créditos adicionais. O primeiro, no valor de R$
512 mil, para a realização de
reformas nas Unidades de Saúde
do Socavão e do Tronco. Já o
segundo, de R$ 2,7 mi, para o
pagamento de pessoal. Os parlamentares também aprovaram
uma moção de apoio aos servidores dos Correios na luta pela
suspensão dos estudos que objetivam viabilizar sua privatização.
Polícia Civil
A requerimento do vereador

Zé Nocera (MDB), o delegado
da 43ª Delegacia Regional da
Polícia Civil, Dr. Lucas Mariano
Mendes, fez uso da palavra,
durante a sessão, para falar sobre
os serviços realizados pela delegacia no Município de Castro.
Ele apresentou números de resoluções de crimes e que a delegacia da cidade, mesmo com um
número reduzido de servidores,
possui resultados expressivos.
“A atuação da Polícia Civil no
ano de 2019, em números até
o momento: registramos 2728
boletins de ocorrência, 229 prisões em flagrantes, 642 inquéritos policiais, dos quais a maioria já
está relatado e encaminhado para
o Ministério Público, 102 termos
circunstanciados, 45 boletins de
ocorrência circunstanciados e 267
medidas protetivas de urgência.
Elucidamos e prendemos 100%
dos casos de feminicídio, obtivemos 78% de resolução nos casos
de homicídio”, apresentou.

REPUBLICANOS
O empresário Phelipe
Mansur, superintendente da
Casa Civil, vai se filiar ao
Republicanos no próximo dia
19 de dezembro e será anunciado como pré-candidato do
partido na disputa da prefeitura de Foz do Iguaçu.
HOSPITAIS
Já está decidido em
assembleia. O Consórcio
Intermunicipal Samu Oeste vai
administrar o Hospital Regional de Toledo e o Hospital de
Retaguarda de Cascavel. Em
Toledo serão 40 leitos clínicos e outros 40 cirúrgicos. Já
o Hospital Microrregional em
Cascavel serão 60 leitos. Os
custos de manutenção passarão R$ 3,2 milhões.
TRANSFERÊNCIA
O Tribunal Regional do
Trabalho garantiu a transferência dos empregados da
Itaipu Binacional, do escritório de Curitiba, para a sede
da usina em Foz do Iguaçu. A
medida faz parte da política de
austeridade do diretor-geral,
general Joaquim Silva e Luna
e abrange 130 empregados.
ASSISTENTE E
PSICÓLOGO
"O Paraná tem mais de
dez mil escolas, 20,5 mil psicólogos e 7,5 mil assistentes
sociais. A presença desses
profissionais é fundamental nas escolas na realidade
em que vivemos hoje” - do
deputado Giacobo (PL-PR)
sobre a derrubada pelo Congresso Nacional do veto do
presidente Jair Bolsonaro ao
projeto de lei que prevê o
atendimento de assistentes
sociais e psicólogos nas escolas brasileiras.
BLACK FRIDAY
O varejo deve movimentar
R$ 3,67 bilhões em vendas
na Black Friday deste ano,
um aumento de 10,5% em
relação ao ano passado. Os
cálculos são da Confederação Nacional do Comércio.
Já pesquisa da Associação
Comercial do Paraná constatou que 70% dos entrevistados farão compras nesta
sexta-feira. O gasto médio
será de R$ 460, mas 51%
dos entrevistados disseram
que irão gastar acima de R$
600 com as compras.
DESCONTO NO TÁXI
A prefeitura de Curitiba vai lançar um aplicativo
exclusivo que dará desconto
de até 40% nas corridas com
a frota oficial de táxis. O app
permitirá corridas com preços fixos e, além disso, os
taxistas poderão isentar os
passageiros da bandeirada de
R$ 5,40,para quem estiver a
menos de 1 km de distância.

REDUÇÃO
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional
reduziu em R$ 759 milhões
do volume de dinheiro que
seria destinado às emendas
de bancada no orçamento de
2020. A alteração causou uma
redução de pouco mais de R$
28 milhões do orçamento de
emendas impositivas previstas
para cada estado. Os R$ 247
milhões inicialmente previstos
para o Paraná foram reduzidos
para R$ 219 milhões, corte de
11,4%.
COSTAS OESTE/NORTE
É uma opção forte de
turismo e lazer. O Paraná tem
mais de mil quilômetros de
cursos d’água nas divisas com
São Paulo, Mato Grosso do
Sul e Paraguai. São praias de
água doce dos rios Paranapanema e Paraná em margens
aumentadas pelos imensos
lagos das usinas Chavantes,
Capivara, Taquaruçu, Rosana
e Itaipu. A extensão é dez
vezes a do litoral do estado
que tem 98 quilômetros.
EXPECTATIVA DE VIDA
A expectativa de vida do
brasileiro ao nascer subiu em
2018, de acordo com o IBGE.
Passou de 76 anos para 76,3
anos. Em 2016, era de 75,8
anos e, em 2010, de 73,5
anos. Para se ter uma ideia. em
1960, a expectativa de vida do
brasileiro era de 48 anos.
DINHEIRO GRINGO
O Conselho Nacional de
Imigração decidiu conceder
visto temporário de dois anos
para imigrantes aposentados
ou beneficiários de pensão por
morte que comprovem transferência mensal ao Brasil de
US$ 2 mil. A medida visa atrair
turistas e aquecer a economia:
É GRAVE
Se no Paraná, o governador Ratinho Junior fechou o
pagamento dos salários dos
servidores em 2019, a situação no Rio Grande do Sul
é crítica. O estado gaúcho
enfrenta a maior greve de professores dos últimos tempos.
São ao menos 1.533 escolas
em greve e os educadores
estão com salários parcelados
há praticamente 50 meses.
LIMITE DE 8%
O governo federal decidiu
criar um limite de 8% ao mês
às taxas de juros cobradas
pelos bancos caso o cliente
precise usar o chamado cheque especial. De acordo com
técnicos do Banco Central,
hoje os juros médios do crédito especial são de 306% ao
ano. Ao mês, o percentual fica
por volta de 12%.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

4

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2019

NÃO DEIXE UA
G
ACUMULAR ÁTERNA

EX
NA BANDEJAIRA E EM
DA GELADE JARDIM.
O
BROMÉLIAS N

OS
TAPE OS RAL AS
E MANTENHAUA
CAIXAS D’ÁG .
FECHADAS

AJES,
MANTENHA LLHADO
E
CALHAS DO TMES DE
E VASILHA PRE
ANIMAIS SEM
LIMPOS.

A
TRATE A ÁGU M
O
DA PISCINA C PE
CLORO E LIM R
UMA VEZ PO
SEMANA.

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2019

NEWS

5

741 OCORRÊNCIAS DE JANEIRO A NOVEMBRO

Com o verão cresce a preocupação
Divulgação

Apenas 20
bombeiros
para atender
três cidades

CINCO MÁQUINAS

Motoniveladoras reforçam
frota da pasta de Interior

AUGUSTO TRAVENSOLLI
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Com a chegada do verão,
a população procura diversas
maneiras para driblar o calor e
se divertir. Em Castro, as praças,
Parque Lacustre, Rio Maracanã,
chácaras e clubes particulares são
rotas frequentes dos moradores
da cidade. Enquanto a Operação
Verão não inicia oficialmente no
estado, o que acontecerá nas próximas semanas, o 2° Grupamento
do Corpo de Bombeiros, instalado em Castro, realiza rotineiramente atividades de prevenção e
atendimento no município.
Para os próximos meses,
a brigada realizará rondas nos

Divulgação

Parque Lacustre é uma das opções de lazer da população no verão

locais de maior circulação, além
do alerta continuo às chamadas.
Atualmente o Corpo de Bombeiros de Castro conta com
efetivo de 20 bombeiros e não
há a possibilidade de manter um
salva-vidas fixo em lugares como
a Prainha ou o Rio Maracanã.
Além do atendimento contínuo, Jeferson Banks, 1º Sargento do 2° Grupamento do
Corpo de Bombeiros de Castro,
orienta a população e aconselha
que "pais devam ficar atentos

e não permitam a entrada de
crianças sem acompanhamento
na água e que se possível utilizem objetos flutuantes. Também
que não entre na água se ingerir
bebida alcóolica”, conclui.
Atendimento
Somente em 2019, foram
registradas 741 ocorrências dos
meses de janeiro a novembro,
sendo que a corporação divide
os boletins em cinco tipos: acidente de transito, atendimento

pro hospitar, atendimento comunitário, busca e salvamento,
desastre e incêndio.
Vistorias
A vistoria em estabelecimentos com atendimento ao público
é realizada anualmente pelo
Corpo de Bombeiros. O laudo
é dado a partir da adequação as
normas técnicas de prevenção
de incêndio. Vale ressaltar, que
os oficiais podem fazer visitas
ocasionais nesses locais.

ANÚNCIO FOI FEITO PELO PREFEITO MARCELO RANGEL

PL permitirá doação de área ao IFPR
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa, através da
Procuradoria Geral do Município e da Secretaria de Governo,
finalizou esta semana a elaboração do projeto de lei para doação de área ao Instituto Federal
do Paraná (IFPR), que deve
iniciar as atividades em Ponta
Grossa e edificar um campus
no Município a partir do próximo ano. O PL foi assinado na
quarta-feira (27) pelo prefeito
Marcelo Rangel, em encontro
com representantes do IFPR. O
projeto deve ser encaminhado
à Câmara de Vereadores ainda
esta semana, para votação em
regime de urgência.
“Com este projeto de lei,
damos mais um passo para que
Ponta Grossa seja uma das
cidades contempladas com um
campus do Instituto Federal do
Paraná, que junto com as universidades UTFPR e UEPG
vai transformar nosso município realmente na cidade do
conhecimento e inovação, com
um grande centro profissional e

Divulgação

Projeto foi assinado em encontro com representantes do IFPR
tecnológico”, comemorou o prefeito.
O projeto de lei foi assinado
em encontro na Secretaria de
Estado da Educação e Esporte,
juntamente com o reitor do IFPR,
Odacir Antonio Zanatta; com o

pró reitor de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
do IFPR, professor Paulo Tetuo
Yamamoto; o Secretário de
Estado da Educação e Esporte.
Renato Feder; com o Secretário
de Educação Profissional e Tec-

nológica (MEC), Ariosto Culau;
e o Secretário de Estado da Insfraestrutura e Logística, Sandro
Alex.
“Esse ato é de extrema importância não só para Ponta Grossa,
mas para todo o Estado, porque
faz parte de um projeto inovador,
em que vamos unir três instituições de ensino para formarmos
ali um grande centro tecnológico.
Isso vai permitir que a gente leve
educação pública de qualidade
para a população, criando um
celeiro para desenvolvimento de
grandes projetos na área de inovação. Vamos começar com um
centro de referência vinculado ao
campus Curitiba e depois caminhar para a instalação efetiva do
campus em Ponta Grossa”, detalha o reitor Zanatta.
Para instalação do IFPR em
Ponta Grossa, UEPG e UTFPR
concordaram em ceder parte de
suas áreas na Cidade do Conhecimento e Inovação, de forma
que cada instituição terá 50 mil
metros quadrados para exercer
suas atividades.
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Máquinas estão à mostra no Parque Lacustre
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro comprou cinco motoniveladoras para
reforçar a frota de equipamentos da Secretaria Municipal de
Interior. Os equipamentos foram
adquiridos com recursos do Finisa
no valor de R$ 2,1 milhões.
Em 2018 o município adquiriu com recursos próprios duas
retroescavadeiras e duas motoniveladoras no valor de R$ 1,4
milhão. Por meio de emendas
parlamentares recebeu seis
caminhões, uma motoniveladora
e uma escavadeira hidráulica,
no total de R$ 2,4 milhões. No

total, em dois anos foram aplicados R$ 5,9 milhões em novos
equipamentos.
O secretário municipal de
Interior, Ronald Cardoso ressaltou que a reestruturação da frota
tem permitido ampliar e agilizar
os serviços nas estradas rurais.
“O rendimento do trabalho é
maior quando o equipamento
é novo. Com as novas patrolas
vamos ampliar a manutenção das
estradas”, disse.
O prefeito Moacyr Fadel Junior
destacou que os investimentos em
maquinários e caminhões têm
melhorado sensivelmente os serviços nas estradas rurais.

PARA TRANSOPORTE DE PASSAGEIROS

Curso de aquaviários veio
pela primeira vez à Tibagi
Divulgação

Módulo é uma novidade no setor
Tibagi - Vai até sexta-feira
(29), o curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP), sejam escolares,
de turismo ou de travessia. O
módulo é direcionado para quem
já participou do Curso de Formação de Aquaviários (CFAQ),
ocorrido em setembro, em Tibagi.
Implantado este ano pela Marinha
do Brasil, o módulo é uma novidade no setor e Tibagi será a
segunda cidade a receber o conteúdo, que será ministrado pela
Capitania Fluvial do Rio Paraná.
Com a nova determinação, quem
for pego pilotando embarcações
de passageiros, sem a habilitação,
será notificado.
A vinda do curso é mais uma
iniciativa de Prefeitura Municipal,
por meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, para complementar o conteúdo CFAQ. De

acordo com a gerente da pasta,
Leri Ribeiro, a parceria com a
Capitania Fluvial do Rio Paraná
é um grande sucesso. “Estamos
muito felizes por conseguir trazêlos a Tibagi novamente, ainda mais
com um curso novo, em que seremos os primeiros na região a habilitar nossos aquaviários. O uso de
embarcações é frequente em nosso
município e tem uma expectativa
de crescer cada vez mais. O transporte de passageiros será inevitável. Por isso precisamos garantir a
segurança de turistas, tibagianos
e também dos empresários do
ramo”, opinou a gerente.
Na quinta-feira (28), às
18h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, aconteceu a entrega do
Certificado e Caderneta de Inscrição de Registro (CIR) para a
primeira turma do CFAQ.
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PELA ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRO

Operário encara o Figueirense fora
Divulgação / José Tramontin

Fantasma quer
vencer para
apagar últimos
resultados ruins
Da Assessoria
Ponta Grossa - A equipe
do Operário Ferroviário viajou
a Florianópolis nesta quinta-

Operário busca repetir resultado do primeiro encontro

feira (28) para enfrentar o
Figueirense. O jogo acontece
no sábado, às 16h30, válido
pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Na rodada anterior, o Fantasma sofreu derrota para o
Vitória por 2 a 1 em casa. O
time está em 10º lugar na tabela,
com 49 pontos. O Figueirense
empatou sem gols com o CRB,
ocupa a 16ª posição e acumula
40 pontos. No primeiro turno,

o Operário venceu a equipe
catarinense por 1 a 0 no Estádio Germano Krüger.
Em entrevista, o treinador
Gerson Gusmão falou sobre a
partida. “Mesmo sem a chance
de ficar entre os quatro primeiros, nós precisamos buscar o
melhor resultado possível. A
gente vem de uma sequência de
jogos não muito boa e é nosso
dever vencer essa última partida. Nosso time fez uma cam-

panha de regular para boa e
agora no final acabamos encontrando uma sequência ruim,
então o objetivo é fazer um bom
jogo e conseguir a vitória, para
terminar bem o campeonato.”
Para a partida contra o
Figueirense, o técnico não
conta com o lateral direito
Mailton e o volante Índio, suspensos. Com o fim do contrato
de empréstimo, o lateral direito
já foi liberado pelo clube.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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BARRACÃO PRÉ
MOLDADOS SEMI-NOVOS
Em oferta 01 galpão de 200 mts²
por R$15.500 e 01 galpão de 100
mts² por R$7500,0 e 08 pilares de
concreto sem uso para retirar por
R$3450,00. Mais informações: (42)
9 9935-9235.

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.

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso e disponibilidade para
trabalhar como cuidadora de idosos
no período noturno. Interessados
entrar em contato pelo telefone:
(42) 9 9868-0185.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!
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Solução

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
GRANJA ECONÔMICA AVÍCOLA LTDA torna público que requereu
ao IAP, a Licença de Operação de Regularização para LAVADOR DE
CAMINHÃO instalada RUA CATANDUVAS, 333 - CARAMBEÍ-PR.

R

SÚMULA DE REQUERIMEMNTO DE LICENÇA PRÉVIA
M.V SELMER E CIA LTDA CNPJ 02.344.892/0001-73 torna público
que irá requerer ao IAP, a licença prévia para transportes rodoviários
de passageiros a ser implantada na Av.Bento Munhoz da rocha Neto,
n°779 CEP:84.165-170, Castro, PR.

A
M

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
BRF S/A, CNPJ 01.838.723/0498-00 (INCUBATÓRIO ARAUCÁRIA)
torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para ATIVIDADE DE AVICULTURA - INCUBAÇÃO DE OVOS,
instalada NA ESTRADA TRONCO - SÃO JOÃO, CARAMBEI/PR.

R
P

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
BRF S/A, CNPJ 01.838.723/0503-02 (INCUBATÓRIO CASTRO)
torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para ATIVIDADE DE AVICULTURA - INCUBAÇÃO DE OVOS,
instalada NA RODOVIA PR-151 KM 278, DISTRITO INDUSTRIAL,
CASTRO/PR.

F

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA
PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO
A BRF S.A torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia de
Ampliação para Abatedouro de Aves instalada na Av. dos Pioneiros,
2510, Carambeí-PR.

Áries: Se anda de olho em
uma promoção, essa é a hora de
mostrar que tem capacidade para
assumir um novo cargo, mas cuidado com a concorrência. Capriche na produção para encantar o
par. Cor: laranja.

Libra: Hora de deixar o lar
em ordem: compre algo que vinha
desejando. Bom período para
dar o primeiro passo para adquirir a casa própria. Lembranças
de um amor antigo podem vir à
tona agora. Cor: amarelo.

Touro: No trabalho, concentre-se no que precisa fazer. Entre
em contato com amigos que
estão longe e mate a saudade.
Seu jeito descontraído e animado
agita as coisas na paquera. Cor:
vermelho.

Escorpião: Você terá facilidade para se expressar e convencer as pessoas, o que é ótimo
para quem lida com o público
em geral. Paixão à primeira vista
pode surpreender o seu coração.
Cor: rosa.

Gêmeos: Assuntos místicos
podem despertar seu interesse.
Bom momento para tentar fazer
algumas mudanças na aparência.
Graças à sua sensualidade, será
fácil envolver quem deseja. Cor:
vermelho.

Sagitário: Ligue suas antenas para aproveitar uma oportunidade de aumentar seus ganhos.
O desejo de firmar um relacionamento aumenta, mas talvez a
paquera deixe a desejar agora.
Cor: branco.

Câncer: Aproveite para trocar informações e conhecimentos
com o pessoal no trabalho. Tente
se entender também com todas
as suas amizades mais próximas.
Pode ter sorte na conquista. Cor:
branco.

Capricórnio: Concentre-se
nas suas metas e batalhe para
transformar seus sonhos em realidade. Poderá contar com os amigos. Na paquera, dar o primeiro
passo aumenta as suas chances
de ter sucesso. Cor: marrom.

Leão: Se alguém da família
pedir a sua ajuda, dê uma mãozinha. Reserve um tempo para
cuidar da saúde e se livrar de
maus hábitos. Pode ser que a
vida amorosa fique em segundo
plano nesta sexta. Cor: roxo.

Aquário: Seu lado sensível estará em alta e você pode
descobrir quem merece a sua
confiança. Vale a pena repensar
algumas coisas agora, inclusive
os gastos. Pode se envolver em
um caso proibido. Cor: pink.

Virgem: Confie na sorte
para fazer uma fezinha. Criatividade e muito carisma serão suas
melhores armas na vida profissional. Paixão à primeira vista
pode fazer seu coração bater
mais rápido. Cor: cinza.

Peixes: Você vai se importar mais com os amigos. Aproveite para fechar a semana em
alto-astral curtindo os momentos de folga. Amizade colorida não está descartada. Cor:
amarelo.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Sexta-Feira (29/11)
Max se machuca, e Guga
se sente culpado. Filipe e
Rita fazem as pazes. Joaquim
e Lara falam mal de Rita, e
Lígia contemporiza. Tatoo
confessa que se apaixonou
por Anjinha, e Cléber desfaz
sua amizade com o rapaz.
Nanda beija Cléber, e Anjinha
vê. Marco anuncia a Peixoto
que conseguiu ser transferido
para a área administrativa da
polícia. Anjinha e Cléber discutem. Nanda lamenta suas
atitudes impulsivas, e Raíssa
apoia a amiga. Lara provoca
Rita. Nanda incentiva Cléber
a fazer as pazes com Anjinha.
Marco surpreende Carla e a
pede em casamento. Guga
sofre por causa de Max, e
Serginho e Meg o apoiam.
Meg comenta com Filipe que
pensa em voltar para a casa

de sua família. Lara pede que
Leila separe Rita de Filipe.
Rita conversa com Rui e seu
advogado.
ÉRAMOS SEIS
Sexta-Feira (29/11)
Júlio briga com Alfredo,
que pede ajuda a Afonso.
Emília e Higino se surpreendem com o comportamento de
Adelaide. Inês decide escrever
para Afonso e Shirley discute
com João. Adelaide sente
falta de Justina. Uma moça se
insinua para Zeca e Candoca
comenta com Olga. Incentivados por Isabel e Lúcio, Julinho e Lili retomam o namoro.
Karine garante a Soraia que a
ajudará a chamar a atenção de
Julinho. Carlos comenta com
Marcelo sua desconfiança
com Mabel. Josias questiona
se Mabel sente vergonha
de seu pai. Padre Venâncio
repreende o ataque de ciúmes

de Olga com Zeca. Durvalina
alerta Lola para o estado de
Júlio. Emília fecha negócio
com Júlio. Shirley dá a carta
de Carlos para Inês. Júlio
passa mal.
BOM SUCESSO
Sexta-Feira (29/11)
Vera confessa a Alberto
que percebeu ter usado o
empresário para esquecer o
ex-marido. Mario mostra a
Alberto seu novo livro de poemas. Na terapia, Nana insinua que não quer mais ficar
com Diogo. Marcos e Paloma
declaram seu amor. Gabriela
conta a Patrick que Vicente a
procurou pedindo para os dois
manterem a amizade. Lulu se
oferece para ajudar Waguinho
a voltar para a escola. Alberto
passa mal e não percebe que
Diogo pega sua bengala, deixando o empresário cair propositalmente.

AMOR DE MÃE
Sexta-Feira (29/11)
Kátia diz a Lurdes que
Domênico está morto. Magno
e os irmãos consolam Lurdes.
Vitória conhece Tiago e se
emociona. Lurdes acredita que
Domênico está vivo, e Magno se
preocupa. Érica pede demissão,
e Raul se impressiona. Betina
garante a Magno que descobrirá
o que aconteceu com Genilson.
Danilo discute com Thelma.
Lídia sofre por não conseguir
se entender com Raul. Raul
decide contrariar o conselho
do engenheiro e se tornar sócio
de Álvaro. Thelma assume para
Lurdes que não contou a Danilo
sobre sua doença. Thelma aconselha Lurdes a seguir procurando Domênico. Sinésio sofre
um acidente. Érica e Raul saem
juntos. Raul pede o divórcio,
e Lídia tem uma crise. Betina
beija Magno. Magno confessa a
Lurdes sua paixão por Betina.
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Divulgação

MANHÃ DE QUINTA-FEIRA

Jovem ameaça se
jogar de janela para
chamar atenção
Jovem seria
usuário de
drogas e falou
com imprensa
Da Redação
Ponta Grossa - Um jovem
tentou se jogar da janela do
quarto andar do prédio onde
funciona atualmente o Ceebja,
no centro de Ponta Grossa.

PIRAÍ DO SUL

Caminhoneiro
é assaltado
Piraí do Sul - Em Piraí do
Sul, na PR-090, um Caminhão
Scania/R124 GA4x2nz 360,
branco, ano 2005, acoplado com
o reboque / Randon, carregado
de soja, foi roubado na noite de
terça-feira (26). A ocorrência foi
registrada por volta das 23 horas,
quando dois indivíduos armados
de revólver deram voz de assalto.
A vítima seguiu com os bandidos
até da região do Tronco, quando
foi abandonado. Os bandidos
seguiram com o veículo sentido
Ponta Grossa.

FACADA

Briga entre
irmãos deixa
homem ferido
Na madrugada de quarta-feira
(27), uma pessoa deu entrada na
Copom com ferimento por faca
e hematomas em seu corpo. A
vítima relatou que foi agredida
pelo seu irmão. Segundo informações da UPA, o solicitante
estava em visível estado de
embriaguez e bastante alterado,
foi medicado e liberado.

CARAMBEÍ

Motorista sofre
ferimentos leves
em acidente
Carambeí - Na manhã de
quarta-feira (27), um Renault
Sandero com placas de Ponta
Grossa se acidentou na PR 151,
Km 315 mais 100 metros, em
Carambeí. A condutora K.K.,
de 32 anos, foi encaminhada ao
Pronto Socorro Municipal de
Ponta Grossa apresentando ferimentos leves. Policiais Rodoviários estiveram no local.

ARAPOTI

Morre ao ser
atingido por raio
Arapoti - Adolescente de 16
anos foi atingido por descarga elétrica durante o temporal que atingiu Arapoti na noite de terça-feira
(26). Outro rapaz, de 14 anos, foi
levado ao hospital para avaliação.
Os dois adolescentes voltavam para casa, quando por volta
de 20 horas foram surpreendidos pela chuva. Sem imaginar o
que de pior poderia acontecer,
esconderam-se embaixo de uma
árvore, onde recebera, a descarga
elétrica. O local está localizado
no cruzamento das ruas Moisés
Lupion com Tereza de Souza
Carneiro, na Linha Verde.

Ele ficou desde a manhã desta
quinta-feira (28), em pé, em
frente a uma janela, aos olhares
de dezenas de curiosos e de soldados do corpo os bombeiros.
Após horas de negociação,o
jovem desistiu e contou para
as autoridades que só tomou
a atitude de subir na janela
porque procurou atendimento
no hospital municipal, mas a
cirurgia que ele alega precisar,
não foi autorizada. Os bombeiros acreditam que o rapaz
estava em surto.

Conforme os próprios
bombeiros, ele alegava estar
ouvindo vozes e precisava de
uma cirurgia para que essa
situação parasse. Ele também
admitiu para as equipes policiais ser usuário de drogas.
Um dos pedidos para sair
da janela foi que a imprensa
ouvisse a história dele. O
Corpo de Bombeiros fez um
acordo com o jovem e então
ele desceu da janela e conversou com os profissionais da
imprensa, ainda no local.

NA BR-277

Morre jovem em acidente
Palmeira - Foi sepultado
nesta quinta-feira (28), o corpo
de Jéssica Maria Catholico, de 15
anos. Na manhã de quarta-feira
(27), ela foi vítima de acidente
de trânsito na BR 277, km 163,
região de Palmeira. O Gol onde
ela era passageira, colidiu com a
lateral de um caminhão que seguia
Curitiba sentido a Irati, fazendo
com que o automóvel rodasse
na pista. A jovem chegou a ser
encaminhada ao Hospital Nossa
Senhora do Rocio, em Campo

Largo, mas não resistiu aos ferimentos. Jéssica morava com a
família na localidade de Linha
Nácar, área rural do município de
Prudentópolis.
Além da jovem, no veículo
estavam o pai da vítima, que não
se feriu, a madrasta que segue
internada e um homem de 69
anos que teve ferimentos leves e
já recebeu alta. Segundo a Caminhos do Paraná, o motorista
do caminhão assinou termo de
recusa de atendimento.

EM CASTRO

Acidente aconteceu
na Santos Dumont
Avançar o sinal vermelho foi a
causa do acidente envolvendo um
Chevrolet Ônix, branco, e um
VW Fox, vermelho, na Rua Santos Dumont, em Castro. O 2°
Grupamento do Corpo de Bom-

beiros realizou o teste do bafômetro nos condutores, porém,
nada irregular foi constatado.
Os veículos estavam em dia com
adocumentação e foram liberados junto com os motoristas.

MP E GAECO OFERECEM DENÚNCIA

Richa é denunciado por
lavagem de dinheiro
O Ministério Público do
Paraná, por meio do Grupo de
Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (Gaeco),
ofereceu denúncia criminal por
lavagem de dinheiro contra o
ex-governador do Paraná, Beto
Richa, nas gestões 2011 a 2014
e 2015 a 2018. Também foram
denunciados pelo mesmo crime
a esposa e um dos filhos do exgovernador, além do contador da
família.
Os fatos denunciados referem-se à aquisição de um conjunto de salas comerciais no
Centro Cívico, em Curitiba, no
ano de 2013, por parte do exgovernador e seus familiares
– imóveis esses colocados em
nome da empresa que concentra
o patrimônio da família. Parte do
pagamento teria ocorrido com a
utilização de valores recebidos
como propina de construtoras
investigadas no âmbito da Operação Quadro Negro, que apura
desvios de verbas destinadas à

construção e reformas de escolas
no estado.
Segundo a denúncia, protocolada em 13 de novembro na
9ª Vara Criminal da capital, a
compra das salas custou R$ 2,2
milhões. Parte deste valor (R$
830 mil) foi paga ao vendedor
em dinheiro, de forma dissimulada, enquanto um imóvel dado
em pagamento por parte dos
compradores foi superavaliado
na tentativa de também ocultar
pagamento em espécie e sua origem ilícita.
O ex-governador, a ex-primeira-dama e o contador também
foram denunciados por obstrução da justiça, porque teriam, em
agosto de 2018, tentado influenciar o corretor de imóveis que
intermediou o negócio a esconder
a existência daquele pagamento,
caso viesse a ser procurado pelas
autoridades.
A denúncia foi recebida pela
9ª Vara Criminal de Curitiba na
sexta-feira (22).

NA PR-340

Motorista bate em poste
Um Hyundai I30 Wagon perdeu o controle e se acidentou na
PR 340, km 214, em Castro. A
condutora S.S., de 27 anos, acabou atingindo um poste e ficou

ferida após sair da pista, devido
a chuva da manhã de quartafeira (27). A motorista foi encaminhada para UPA da Vila Rio
Branco.

Rapaz desiste de se jogar do quarto andar

DIGITALIZAÇÃO DE INQUÉRITOS

Civil participa de força-tarefa
A Polícia Civil do Paraná
participa da força-tarefa, junto
com o Ministério Público do
Paraná e o Tribunal de Justiça
do Paraná, para digitalização
dos antigos inquéritos policiais
em papel. Nos primeiros 40
dias de trabalho 1.181 procedimentos foram convertidos
do físico para o eletrônico na
Capital e em Colombo.
O Ministério Público
estima que existam cerca de
120 mil procedimentos de
polícia judiciária em papel no
Estado, sendo que em torno
de 27 mil são da Capital.
Apesar de ser um grande
desafio, o delegado da Polícia
Civil, Eduardo Castella, afirma
que os inquéritos em papel
irão acabar. “O objetivo é que
tudo o que estiver físico passe
a tramitar exclusivamente no
eletrônico, sem mais a neces-

sidade de tramitar em papel.
É bom para todos os atores
da parte criminal: polícia, Justiça, MP. Para os advogados
e as partes também, porque
garante confiabilidade, segurança, transparência, integridade dos documentos”, disse
Castella.
Desde o dia 26 de agosto
100% dos novos procedimentos de polícia judiciária
passaram a ser iniciados exclusivamente no meio eletrônico.
O trabalho da força-tarefa se
concentra apenas nos inquéritos em andamento e abertos
antes dessa data.
A força-tarefa funciona em
dois pontos, na Central de
Digitalização do Tribunal e na
Central de Mídias do Ministério Público. Apenas os inquéritos com mídias (fotografias,
áudios, vídeos) são enviados

para este último, pois precisam
ser convertidos em um padrão
para ser inserido posteriormente no Processo Eletrônico
do Judiciário do Paraná (Projudi).
Desde 2015 a Polícia Civil
está integrada ao Projudi e
promove atualizações para o
funcionamento da base única.
Projeto-piloto
O projeto-piloto de digitalização começou no dia 10
de outubro deste ano pelos
inquéritos de crimes contra a
vida registrados na Capital e
desde então converteu 1.131
inquéritos para o digital. Procedimentos de sete delegacias
já foram encaminhados para
as equipes da força-tarefa.
“A integração, nesse nível,
só o Paraná tem”, afirmou o
delegado Eduardo Castella.
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Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Luana e
Patrick
Um beijo
apaixonado,
após o Sim do
casal, selou a
união entre
Luana Dias e
Patrick Benke,
emcerimônia
religiosa na Igreja
Matriz Nossa
Senhora do
Rosário, no
sábado (23)

* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

por Sandro

A. Carrilho

Em festa

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

Em ritmo de aniversário, Iolete Iezak de Oliveira, que
será muito cumprimentada pela passagem de mais
um aniversário no próximo dia 6 de dezembro.
No clique com netos e bisnetos: André, Vitor e Julia,
Marco Antonio e sua filha Laura, Nathália, Luiz Felipe
e seu filho João Eduardo, o futuro papai de Benjamin,
José Murillo e Rodolfo - ausente na foto somente
oneto Leonardo, que estava em viagem
Todas as atenções para a bela Julie Kelly Souza Santos
Ribeiro, que neste domingo (1º de dezembro), ao lado
da filha Mayara e do marido Maurício da Rosa Ribeiro,
estará comemorando mais um aniversário. Parabéns!

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arquivo Pessoal

Em festa 28 de
novembro foi dia
de parabenizar
Carlos Henrique
Olberts,
empresário, por
mais um ano de
vida. No registro ao
lado de sua esposa
Simone Aparecida
Gomes. Parabéns!

Muitos vivas para
Fernanda Ueno pela
passagem de seu
aniversário na quinta-feira
(28). Felicidades!
Divulgação / Fabiana Guedes

Isabella Nocera Lopes
festejou mais um ano de
vida no último dia 27
Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda sendo muito
cumprimentada pela
passagem de seu
aniversário em 17 de
novembro, a cerimonialista
Regiane Kanunfre, que
está à frente da Puro Luxo
Cerimonial. No clique, com
uma de suas noivas de
2019, Lorena Poletti

PONTOS DE
VENDA

Muito festejado
na quinta-feira,
(28), pela
passagem de
seu aniversário,
Wilson Poletti
Junior. No clique,
com sua bela
esposa, Fernanda
Galetto

R$

CARAMBEÍ

35,00

CALÇADOS CATARINENSE
Av. do Ouro, 199

PESTANA BAR E PETISCARIA
Av. das Flores, 356

RM COMÉRCIO DE BEBIDAS
Av. das Flores, 777

CASTRO

CALÇADOS CATARINENSE

Rua Dr Jorge Xavier Da Silva n°
309
Castro

PONTA GROSSA

CALÇADOS CATARINENSE
Calçadão

Realização:

Apoio:

CAMAROTES JÁ À VENDA! GARANTA O SEU: (42) 9994-7097 (ROGÉRIO)

