Em decorrência das festividades
de fim de ano, retornamos
com nossa edição normal em
9 de janeiro de 2020.
Feliz Ano Novo!

Na redação : R$ 3,00

www.paginaum.com

Castro-PR, Terça-feira, 31 de Dezembro a 09 de Janeiro de 2019 * Ano XXX * Nº 3313

Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

Divulgação / Luana Dias

Divulgação

descaso

Empresários
se unem e
recuperam
rua no Bairro
Arapongas
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36 castrenses
participam da
São Silvestre

Taróloga
traz
previsões
para 2020

A cidade de Castro será
representada por 36 atletas
na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre
deste ano. Ao todo, 20
homens e 16 mulheres do
município irão participar da
prova, que ocorre anualmente no dia 31 de dezembro.
Na história recente da prova, esta é uma das edições
que mais terá atletas do
município participando. Os
corredores irão percorrer
ao todo 15 quilômetros,
com largada e chegada na
Avenida Paulista. página 4

Mistérios numerológicos, o término de um ciclo e um novo
planeta para nos reger. Assim será 2020, o ano que mal chegou
e já está dando o que falar. A redação do Página Um News entrevistou a cartomante Emilene Oliveira, de Castro, a qual previu
que sairemos do fluxo, o qual estamos inseridos desde 2010, e
entraremos em outro que trata de cooperação e construção. Para
completar esse cenário, Emilene afirmou que o astro regente em
2020 será o Sol, que traz uma energia bem diferente de Marte, o
planeta guerreiro que ditou 2019. Mas, não foi somente sobre a
energia do mundo que a cartomante e a nossa equipe conversaram.
A taróloga também leu as cartas que tratam do município. Como
será o próximo ano para a nossa cidade? Quais as expectativas?
Será que teremos novos rostos por aí governando? Enquanto o
planeta Marte trouxe velocidade para 2019, em 2020 o Sol pedirá
página 5
mais foco para correr atrás e estruturar o que se quer.

Homem morre
afogado no
Rio Maracanã
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Atletas realizam
exames para a
pré-temporada
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emilene Oliveira prevê 2020 para castrenses

Divulgação

ameaçada pela falta de interesse do público

LEI JÁ VIGORA

Cortejo de Reis se repete em Castro

Fogos em
Carambeí só
sem barulho

Divulgação
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deputado Ademar Traiano

transparência

2019 foi ano de
modernização
na Alep
A modernização do Poder
Legislativo, com foco na transparência e no uso racional dos
recursos públicos, pautou os
trabalhos da Mesa Executiva da
Assembleia Legislativa do Paraná em 2019. Sob o comando do presidente, deputado
Ademar Traiano (PSDB), do
primeiro secretário, deputado
Luiz Claudio Romanelli (PSB),
e do segundo secretário, deputado Gilson de Souza (PSC),
a atual gestão comemora os
avanços conquistados e prospecta as novidades que serão
implementadas no próximo
página 3
ano.		

sonhos de natal

castro

Bebê é achado
no Lacustre
O caso que aconteceu essa
semana em Castro, mexeu
muito com a população. O do
corpo de um recém-nascido
encontrado em plena luz do
dia em um dos lugares mais
movimentados do município, o
Parque Lacustre. A situação foi
registrada pela polícia na tarde
de quinta-feira (26). Cinco
dias depois ainda se busca o
página 7
responsável.

reis magos sentem saudades de quando a festa era ainda mais popular

"Vamos a Belém, que não fique ninguém.
Vamos ver Maria, o filho que tem", diz o
mais tradicional dos cânticos entoados pelos
três reis magos, os músicos e cantores em
frente a casas do Centro e do interior de
Castro. O cortejo castrense da Folia de Reis

é um dos mais antigos do estado, realizado
na cidade desde 1912. Por meio dele, os
reis Baltaz ar, Melquior e Gaspar anunciam,
mais uma vez, o nascimento de Jesus, a
quem presentearam com ouro, mirra e incenso, segundo a tradição cristã. página 6

Morador leva tiro no rosto Duas jovens são baleadas
no Distrito do Abapan durante tentativa de roubo
página 7
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Sorteio do carro
0 km ocorre
nesta segunda
Vem aí o sorteio da ação que
mais movimenta o comércio castrense – a Campanha Sonhos de
Natal, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de
Castro (Acecastro). Na primeira
semana de 2020 os castrenses
conhecerão o nome do feliz
ganhador do carro Chevrolet
Onix zero quilômetro, assim
como daqueles que levarão
para casa um kit cozinha com
sete itens, três smart TVs e três
smartphones.
página 6
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EDITORIAL

O QUE ESPERAR DE 2020?
2019 foi um ano desafiador em quase todos os
aspectos. Desafiou a própria capacidade humana de
se adaptar, e chegou a ser assustador. O brasileiro
nem bem digeria uma notícia ruim, e já recebia outra
pior. Números alarmantes no setor econômico, um
cenário político desolador retratado em diversos
acontecimentos, meio ambiente pedindo socorro,
violência tirando o sono da população, entre tantas
outras situações. Não foram só fatos lamentáveis,
mas infelizmente eles foram a maioria, e os que mais
marcaram o ano. Com a chegada de um novo ano,
as esperanças também se renovam. Espera-se muito
que 2020 traga mais experiências positivas para a
população brasileira. É ano de eleições municipais,
época de o povo aprender a não trocar voto por gás,
e como nunca é tarde, é uma nova oportunidade
para aprender: a cuidar da natureza, a dar valor à
educação, a respeitar o próximo, seja ele quem for,
e porque não? Aprender também a escolher melhor
seus representantes.

Sandro A.
Carrilho
também esquentou. Na esfera
da saúde, várias epidemias e
uma que matou mais de uma
centena de macacos no município - a febre amarela. Mas foi
na política que o cardápio foi
recheado.

QUE VERGONHA
Até que ponto chegamos.
Foi preciso que um vereador e
dois empresários arregaçassem
as mangas, para solucionar um
problema que é da Prefeitura de
Castro. Diante da incapacidade
da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente
de tornar uma rua do Bairro
Arapongas transitável, Cesar do
Povo, Marcos Bertolini e Flávio
de Albuquerque de Carvalho se
uniram. Um deu a máquina, e
os outros dois o cascalho. O
resultado foi um final de ano
feliz para quem nem conseguia
sair de casa.

RETROSPECTIVA II
Em 2019 o prefeito Moacyr
Fadel aumentou o seu leque
de condenações, inclusive com
pena que prevê serviços comunitários. Também foi dele o
caso mais bizarro, ao ameaçar
um cidadão 'de quebrar os seus
dentes', gravado em audio. E,
tudo porque ele mostrou nas
redes sociais sua indignação
com a contratação da clínica
da esposa de um vereador que
prestaria serviços para a Prefeitura, curiosamente, sobrinho do
prefeito. Moacyr recuou!

QUE VERGONHA II
Outra denúncia grave feita
pelo vereador e que deve ser apurada, seria o descaso da administração pública que teria deixado
a cidade abandona. Segundo
César do Povo, tem setores que
só voltará a normalidade dia 10,
outros, dia 20. Quem sofre com
isso é o povo mais necessitado,
enquanto outros desfrutam das
festas no litoral.

Motociclistas: quando a tecnologia salva vidas

* Isabelle Siqueira

Atualmente, a frota nacional de motocicletas no país
é de 27,9 milhões - 90,5%
maior que há 10 anos atrás
-, tornando o Brasil o oitavo
maior produtor do segmento no
mundo. Seguindo o ritmo acelerado de busca pelo veículo de
duas rodas, o índice de acidentes e mortes no trânsito também aumenta. O último balanço
do Ministério da Saúde, realizado em 2017, indica que
mais de 12,1 mil motociclistas
morreram em um ano. Entre os
fatores contribuintes para essa
estatística estão a imprudência,
desatenção, condições climáticas e das vias, vulnerabilidade
e falta de segurança. Não bastassem esses motivos, nos últimos anos nos deparamos com
a ascensão dos aplicativos de
entregas e delivery, que passaram a "reforçar" este cenário
negativo. < br />
Acontece
que
algumas
empresas passaram a estimular
seus motoboys a serem mais
ágeis nas entregas, passando a
oferecer bonificação por metas
atingidas. O problema é que
quanto mais desenvolvido for
o município, mais serviços de

31/12 - Reveillon / Dia de São Silvestre
01/01 - Confraternização Universal / Dia Mundial da Paz
02/01 - Dia da Abreugrafia
03/01 - Dia do Juiz de Menores
04/01 - Dia do Mecânico
05/01 - Criação da 1ª Tipografia no Brasil
06/01 - Dia da Gratidão / Dia de Reis
07/01 - Dia da Liberdade de Cultos
08/01 - Dia do Fotógrafo
09/01 - Dia do Astronauta / Dia do Fico (1822)

Minha carta de Ano Novo está repleta de medos e expectativas!
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CASTRO E REGIÃO

Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

trafegar em cenários urbanos,
rodovias e serras, além de possibilitar um melhor preparo para
condução de motos em condições climáticas adversas como
chuva, neblina, geada e neve
e, também, testar e aprimorar
o reflexo defensivo com intervenções de pedestres, ciclistas
e obstáculos nas pisas. Junto a
isso, o ideal seria estimular o
aprendizado do código de trânsito a partir da parte teórica,
levando também para a parte
pr& aacute;t ica no simulador,
em ambiente controlado.
Tão importante quanto a
capacitação correta para que os
motociclistas compreendam as
leis de trânsito é conscientizá-los
de que o principal é a preservação de vidas, sejam as deles ou
de todos os outros envolvidos no
trânsito. Neste sentido, a simulação virtual, antes vista como algo
distante e impalpável, torna-se
uma prática e sua aplicabilidade
é possível e necessária para a
construção de uma sociedade
mais humana.

Resenhas rápidas e radicais
Minha carta de Ano Novo está repleta de medos e expectativas!
Resenhas
rápidas
radicais
Estou
em dúvida sobre
o queevou
pedir para o Ano Novo. Futebolisticamente falando, meu time perdeu quase

ASSINATURA

Mensal:
Semestral:
Anual:

trazer impactos positivos e se
mostrar um acerto, porém com
ressalvas. Uma das preocupações é que da mesma maneira
que o condutor de carro realiza cursos em CFCs somente
com a finalidade de passar na
prova final e obter sua CNH,
os motociclistas também sigam
a lógica de "fazer por obrigação" só para cumprir protocolo. Deste modo, vale o
questionamento: como realizar
treinamentos adequados para
condutores de motos? Unir
recursos tecnológicos é o caminho a ser seguido, pois além
da capacitação adequada para
que os motociclistas entendam
as leis de trânsito, é possível
conscientizá-los de que o mais
importante são as vidas.
A partir de tecnologias
imersivas com simuladores de
realidade virtual e conteúdos
interativos de aprendizagem, os
motociclistas teriam modernidade e eficácia pedagógica na
hora da capacitação. A simulação virtual, por exemplo, seria
capaz de reproduzir e incorporar com realismo a condução de
uma motocicleta e as situações
cotidianas de trânsito como

TRANSPORTE
No próximo ano, o passageiro de coletivo urbano terá
novidades em Castro. Com uma
mesma passagem, ele poderá
percorrer dois itinerários, tendo
apenas que trocar de ônibus. A
proposta que ainda vai entrar
em prática, quer otimizar o
tempo tanto para quem oferece
o serviço, quanto para o passageiro. Uma boa ideia!

RETROSPECTIVA
Esse ano o P1 News não fez
sua retrospectiva, e olha que a
exemplo do País que enfrentou
turbulências, em Castro o clima

Mensal:
Semestral:
Anual:

entregas estarão disponíveis ao
consumidor e, com eles, mais
tragédias de trânsito, principalmente em decorrência do
excesso de velocidade e distrações. No ano passado, o seguro
DPVAT pagou mais de 167 mil
indenizações às vítimas com
acidentes de moto, sendo que
as regiões Nordeste e Sudeste
foram as com o maior número
de indenizados.
Na cidade de São Paulo, por
exemplo, o volume de incidentes teve salto tão considerável,
que a Prefeitura fechou, neste
ano, parceria com empresas de
entrega para aumentar a segurança de motoboys vinculados
a plataformas e evitar acidentes no trânsito. Entre os termos
firmados, as empresas se comprometeram a fazer convênios
para oferecer cursos de direção
defensiva a todos os seus entregadores, além de realizar campanhas de conscientização e, por
último, não pagarem premiações
em dinheiro a quem fizer mais
entregas em menos tempo - este
último fator passou a ser visto
como incentivador a condutas
imprudentes no trânsito.
Esta medida tem tudo para
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Temperatura

Umidade

32 ºC
15 ºC

92%
42%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
01/01

31

ºC

16 ºC

86%
53%

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

Quinta
02/01

25 ºC
17 ºC

98%
67%

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Sexta
03/01

REDAÇÃO

Clima

23 ºC
17 ºC

97%
74%

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 30/12/2019
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COM O DESCASO DA PREFEITURA DE CASTRO

Empresários se unem e recuperam rua
Divulgação

Vereador usa
seu maquinário
e empresários
doam cascalho

RESGATE
O helicóptero da Polícia Militar fez 13 resgates nas praias
paranaenses entre os dias 21 e 28 de dezembro. O número
deve aumentar com as festas do ano novo e com o Carnaval (na
última semana de fevereiro).

Da Redação
O que você faria se tivesse
que sair de casa e a sua rua
estivesse intransitável? Se você
chamasse a prefeitura e eles
não resolvessem o problema?
Foi essa a situação retratada
que moradores da Rua Valdivina Rodrigues dos Santos,
Bairro Arapongas, na última
semana de 2019.
Segundo o que a reportagem do P1 News apurou, não
só os moradores chegaram a
contatar a secretaria municipal
de Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente, como cinco há
seis dias antes do Natal o vereador Cesar do Povo, diante do
problema, procurou o secretário da pasta, Paulo Nocera, e

Divulgação

Rua intransitável, antes de receber cascalho

explicou a situação criada pela
Sanepar que realizou obras de
esgoto, saiu, e que era preciso
tirar o resto do bairro que ficou
e fazer o cascalhamento. Nas
palavras do vereador, "Paulo
Nocera disse que faria, eles
desceram lá, realizaram uma
viagem de cascalho na entrada
da rua, duas viagens de cascalho
no lugar que não necessitava,
deixando o povo no barro".

Vereador pega na enxada para ajudar

Diante da situação, e com
a colaboração dos empresários
Marcos Bertolini e Flávio de
Albuquerque Carvalho que doaram o cascalho, César do Povo
se utilizou de seu maquinário
para resolver o problema e na
manhã de sábado (28) recuperou os 120 metros de rua. "Com
tanto cascalho e maquinário, a
prefeitura não atender a população que mais precisa é uma

falta de vergonha. E não é por
falta de cobrança. Lá é apenas
uma das situações, mas existem
outros lugares com problema".
Além dessa questão, o vereador disse que foi dada férias
para os funcionários da Prefeitura, e que a cidade está sem
socorro. "Tudo está fechado,
alguns até o dia 10, outros dia
20. Ele deixou a cidade abandonada", finalizou.

COM FOCO NA TRANSPARÊNCIA

2019 foi ano da modernização da ALEP
Divulgação

Da Assessoria
A modernização do Poder
Legislativo, com foco na transparência e no uso racional dos
recursos públicos, pautou os
trabalhos da Mesa Executiva da
Assembleia Legislativa do Paraná
em 2019. Sob o comando do presidente, deputado Ademar Traiano
(PSDB), do primeiro secretário,
deputado Luiz Claudio Romanelli
(PSB), e do segundo secretário,
deputado Gilson de Souza (PSC),
a atual gestão comemora os avanços conquistados e prospecta as
novidades que serão implementadas no próximo ano.
O grande destaque do primeiro ano da atual gestão foi a
adoção do SEI (Sistema Eletrônico de Informação) para a gestão de documentos e processos
administrativos em ambiente
digital. A plataforma, desenvolvida pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região e cedida
gratuitamente para a Assembleia
Legislativa do Paraná, reúne, em
um único ambiente virtual, dife-

Deputados Romanelli, Traiano e Gilson Souza, comemoram
rentes módulos e funcionalidades
que permitem desde a criação
de documentos até a assinatura
eletrônica. Desde julho, toda a
tramitação de documentos e processos administrativos acontece
exclusivamente dento do sistema,
por meio eletrônico, garantindo
maior transparência e agilidade
nas decisões de gestão e racionalização de recursos com a eliminação do uso do papel.
“Nós avançamos e muito.
Nós inovamos muito aqui na
Mesa Executiva. O SEI é uma

excepcional conquista que agora
nós estamos preparando para
também implantar no Processo
Legislativo. Vamos acabar com o
uso do papel. A parte administrativa já aconteceu e agora vamos
partir para o Legislativo, onde
nada mais vai acontecer via papel,
apenas no processo eletrônico”,
ressaltou Traiano ao anunciar o
projeto para ampliação do uso do
SEI (Sistema Eletrônico de Informação) também para a tramitação
das proposições legislativas.
Para Romanelli, a implantação

do SEI foi a maior inovação da
história da Assembleia Legislativa
do Paraná. “É moderno, dá transparência e segurança jurídica. Isso
está mudando inclusive a cultura
dos servidores da Assembleia
que estão a frente desse aspecto
administrativo”.
Ao longo do ano, a Assembleia
Legislativa deixou de utilizar aproximadamente R$ 280 milhões do
valor orçamentário ao qual tinha
direito. Recursos que devolvidos ao
Tesouro Estadual foram destinados
para fomentar o desenvolvimento
dos municípios com investimentos
na área da saúde, infraestrutura e
segurança pública.
O novo portal da Assembleia
Legislativa do Paraná também foi
desenvolvido seguindo as orientações da Mesa Executiva para estar
cada vez mais próximo da população, ampliando cada vez mais
a transparência e informando o
cidadão sobre o que acontece no
parlamento. O novo layout e as
novas ferramentas foram desenvolvidos pelos próprios servidores
da Casa.

SEM HOMICÍDIOS
Outro dado ineteressante.
A PM aponta que não houve
homicídio no litoral entre 20
e 29 de dezembro. A Polícia
Militar diz ainda que os números de furto (93), roubo (8) e
perturbação de sossego (120)
e as ocorrências reduziram em
19%, ou seja, 251 a menos
em relação ao ano passado.
Segundo a PM, aplicativo 190
PR ajudou na redução dos
casos.
DOIS MILHÕES
As Cataratas do Iguaçu
completou ontem dois mihões
de visitantes, um recorde histórico. Em 2005, o atrativo
turístico recebeu pouco mais
um milhão de turistas. As visitas de estrangeiros e alta do
dólar - aumentou o fluxo de
brasileiros - são apontados
como principais razões do
aumento de visitantes. A meta
da próxima década é quebrar a
marca de 3 milhões de visitas.
FUNDÃO
O TSE já publicou resolução com as novas regras para
uso do fundo eleitoral de R$ 2
bilhões para as eleições municipais de 2020. Os partidos, por
exemplo, não poderão repassar
os recursos aos candidatos de
outras coligaçõese e a fiscalização dos 30% às candidatas
mulheres será mais rigorosa.
REGRAS
O TSE já definiu o calendário eleitoral. A partir de
quarta-feira, 1º de janeiro, as
pesquisas eleitorais devem ser
registradas no TSE até cinco
dias antes da divulgação. A
administração pública também
fica proibida de distribuir bens,
valores ou benefícios gratuitamente. Ficam proibidas ainda a
execução de programas sociais
por entidade nominalmente
vinculada a candidato e a
publicidade de órgãos
públicos com gastos acima da
média
JANELA
De 5 de março até 3 de
abril, está aberta a janela paridária (mudança de partido)
de vereador para concorrer a
eleição majoritária ou proporcional
NA MESMA
Levantamento do Paraná
Pesquisas, 46% dos brasileiros avaliam que a coorrupção
no governo Bolsonaro continuou na mesma em relação
aos governos anteriores. Para
12%, a corrupção aumentou e
para 39,2%, diminuiu. A pesquisa entrevistpu 2222 eleitores entre os dias 14 e 18 de
dezembro.
PRIORIDADES
Já o Datafolha aponta que a
maioria dos brasileiros acredita
que para combater a violência,
o governo deve priorizar a criação de empregos e melhoria da
educação, e não especificamente na área da segurança.
Para 57%, é mais importante

investir em áreas sociais do que
na segurança. O investimento
em polícias é mais importante
para 41% . Outros 2% responderam que não sabem.
NÃO É BEM ASSIM
A proposta do governo de
taxar o seguro-desemprego
que como obrigatória, deverá
passar a opcional, segundo
o relator da MP que trata do
tema, deputado federal Christino Áureo (PP-RJ). “Temos a
possibilidade de transformar
essa contribuição em opcional.
Isso deve ser o que constará no
relatório. É um ponto que deve
ser aprovado", disse.
JUIZ DE GARANTIA
"Há muitas críticas sobre o
juiz de garantia, sem, contudo,
se procurar entender do que se
trata. Me parece que afirmar
que a divisão de competências
atrapalhará as investigações é
considerar que um juiz pode ser
melhor que o outro; ou seja, é
fazer um juízo valorativo entre
magistrados” - do ministro do
STF, Alexandre de Moraes, em
entrevista á imprensa.
BANDEIRA BRANCA
A maior parte dos consumidores de energia em todo
o país terá uma oportunidade
de mudar os hábitos e diminuir a conta de luz. Em vigor
desde 2018 para grandes consumidores, a tarifa branca de
energia será estendida a quase
todos os brasileiros em 1º de
janeiro. No Paraná, a bandeira
branca vai funcionar das 18h
às 20h59.
COMO FUNCIONA
A tarifa branca consiste na
redução do preço da energia
fora do horário de pico, também
chamado de horário de ponta e
envolve três faixas de valores.
Nos dias úteis, a cobrança da
energia será dividida em três
faixas de horário: o horário de
ponta (tarifa vermelha), entre o
fim da tarde e o início da noite;
a faixa intermediária (amarela),
uma hora antes e uma hora
depois do horário de ponta, e o
horário fora de ponta (verde),
com custo mais baixo no restante do dia.
DEVOLUÇÃO
Em seis anos, Operação
Lava-Jato fez 269 acordos de
colaboração premiada e os
delatores já devovleram aos
cofres públicos R$ 5,5 bilhões.
INSEGUROS
A atuação do PCC na fronteira do Brasil e Paraguai no
Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal decidiu
transferir sua estrutura de
Ponta Porã (MS), na fronteira
seca entre os dois países, para
Dourados (MS), a 120 km de
distância. A decisão partiu do
Conselho Superior do MPF e
foi acompanhada pelo CNMP
(Conselho Nacional do Ministério Público).
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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TRADICIONAL CORRIDA ACONTECE DIA 31

36 castrenses participam da São Silvestre
Divulgação / Luana Dias

Prova terá a
participação de
35 mil pessoas
neste ano

na classificação geral, dentre
31 mil corredores inscritos.
Segundo ele, o objetivo nesta
edição é manter o mesmo resultado, alcançado no ano passado.
“Se conseguir manter já fico

CAMPANHA SONHOS DE NATAL

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A cidade de Castro será
representada por 36 atletas na
tradicional Corrida Internacional
de São Silvestre deste ano. Ao
todo, 20 homens e 16 mulheres
do município irão participar da
prova, que ocorre anualmente no
dia 31 de dezembro. Na história
recente da prova, esta é uma das
edições que mais terá atletas do
município participando. Os corredores irão percorrer ao todo
15 quilômetros, com largada e
chegada na Avenida Paulista,
região central de São Paulo.
Em 2019 a corrida chega à
sua 95º edição, e deve reunir 35
mil corredores, entre brasileiros
e estrangeiros. O castrense Tiago
Marcondes é um dos participantes. Ele faz parte da equipe ‘Runners Castro’ e esta é a segunda
edição da São Silvestre na qual
o atleta vai correr. Ele contou à
reportagem que a preparação
ocorreu ao longo de todo ano, e
que ganhou mais foco há cerca
de cinco meses.
Como já participa de diversas
outras provas, Tiago agregou aos
treinos durante o ano, mesmo
assim, ele classifica a participação como desafiadora. “Esse ano
eu já aproveitei e fui me preparando para a São Silvestre e para
a Meia Maratona Internacional
de 21 quilômetros, de Curitiba,
nessa foi a minha primeira participação, em novembro deste

muito feliz, me dediquei muito
para poder, no meio de 31 mil
corredores amadores pelas ruas
de São Paulo, representar bem
minha querida cidade Carambeí”, finaliza.

Sorteio do carro 0km
ocorre nesta segunda
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Ao todo 20 homens e 16 mulheres de Castro participam nesta edição
ano. Assim, como já tinha um
volume bom de treinos, me ajudou bastante e a preparação foi
mais fácil, mesmo assim, essa é
uma prova que exige bastante,
principalmente porque as pessoas correm mais cinco e dez
quilômetros, e essa é uma prova
de 15 quilômetros, ou seja, precisa ter mais volume. E é uma
prova bem desafiadora, até pelo
número de inscritos, são mais de
30 mil pessoas, e em determinada altura tem uma subida, de
praticamente dois quilômetros,
que é bem temida no final e que
acaba judiando bastante de quem
participa, principalmente se não
estiver bem preparado, ou seja,
trata-se de uma corrida que exige
uma preparação melhor, mas é
legal, para se divertir é bacana,
para quem vai buscar melhora
em tempo também, como é o
meu caso, enfim, é muito legal”,
destaca ele.
De acordo com o atleta, a
expectativa de toda equipe é
muito boa. A intenção é superar
o tempo de conclusão da prova.
“Estamos de olho na possibi-

lidade de ficar entre o 1% dos
melhores colocados gerais da
prova. Temos representante que
está na sétima participação,
como é o caso do Maurício Garcez, além de quatro estreantes, e
eu, em minha segunda participação, quero melhorar a colocação
e tempo de conclusão”, finaliza.
Em 2018, Tiago ficou entre os
mil primeiros colocados na classificação geral, com a posição
número 566. Já na classificação
por idade (de 30 a 34 anos), o
castrense ficou em 83º lugar.
Além do grande número
de castrenses que irão correr
na São Silvestre deste ano, o
fato de um grupo só de mulheres do município também estar
participando, é mais uma novidade. Assim como as outras 15
colegas da equipe ‘Correndo
Juntas’, a corredora Jaqueline
Moreira Machado participa da
tradicional prova pela primeira
vez. Mas, as corridas já fazem
parte de sua rotina quase que
diária, desde o ano passado.
“Em 2018 a equipe Correndo Juntas realizava treinos

Aplicar Calpar dá trabalho...
%ÈUSBCBMIPQPSRVF OBOBUVSF[B BDBEBBÎÍPTFHVFTF
VNBSFBÎÍPJNFEJBUB"QØTPQSPEVUPSDPSSJHJSPTPMP
DPN$BMQBS EFTFODBEFJBTFVNDÓSDVMPWJSUVPTP EFTEF
BHFSNJOBÎÍPEBTFNFOUFBUÏPBMJNFOUPTFSTFSWJEP 
RVFHFSBFNQSFHPT QSPEV[SJRVF[BTFUSB[QSPTQFSJEBEF
BDBEBTFHNFOUPEBTPDJFEBEFFEPQBÓT

abertos para iniciantes da corrida, participei por duas vezes
e peguei gosto. Em fevereiro
deste ano comecei a fazer treinos semanais, e estou até hoje.
Eu me encontrei, sempre iniciava
outras atividades físicas, mas
acabava parando, além disso,
quando eu comecei, passava por
uma fase difícil na minha vida e
era super sedentária, emagreci
12 quilos, e a corrida simplesmente se tornou uma paixão”,
descreve a castrense.
Jaqueline conta que o foco
principal da equipe, que às vezes
junta-se a outros grupos para
corridas de rotina, é a qualidade
de vida e cuidados com a saúde.
E, participar da São Silvestre
pela primeira vez significa a realização de um sonho. “O coração
está a mil, estou ansiosa para a
prova, além da experiência, é um
sonho”, finaliza a atleta.
Carambeí também
será representada
Pelo segundo ano consecutivo também irá participar da
prova o atleta Nilton Ribeiro, da
cidade de Carambeí. Há cerca
de duas semanas ele falou com
a reportagem, e relatou que
vinha mantendo uma rotina de
treinos bastante focada. “Segue
os treinos rumo a São Silvestre,
hoje com a graça de Deus estou
conseguindo fazer bons treinos”,
destacou.
Em 2018, Nilton correu os
15 quilômetros de prova em
pouco mais de uma hora e três
minutos, e ficou entre os 330,

30% de
desconto
à vista

TODOS
VÃO
GANHAR.
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Empresas participantes
Neste ano a campanha
Sonhos desse Natal conta com
33 empresas participantes e
oito empresas apoiadoras - Loja
Roju, Supermercado Baratão,
Loja Agropecuária Castrolanda,
Top Master, H. Basílio Ótica,
Chácara Marujo, Laboratório
Doff Sotta, Meire Semijoias e
Presentes, Suprimax, Modas
Pop, Marcio Presentes, Miara
Kruger Tintas, Supermercado
Iapó, Mercado Tio Jone, Ecology
Imóveis, Ciaccol, Ótica Diniz,
Loja Aquarela, Panificadora
Panitel, Supermercado Rizolar,
Mais Econômica, Lino Lopes
Joalheiro, Kugler Veículos, Clube
do Pé Magazin, Calçados Catarinense, Art e Capricho, Servtintas, Loja A Rainha, Sicredi,
Itatinga, Itamaraty, Auto Posto
Castrolanda, Real Informática,
Rede Bem Viver- Contorno
Certo, Caramcar, Auto Mecânica
Tupi, Clinicastro, Castromed, A
Triunfante, Sergio Celulares e
Serallê Calçados.

CARAMBEÍ

Lei de fogos já está em vigor
Carambeí - Quem é contra
o barulho dos fogos de artifícios tradicionais, que incomoda
principalmente crianças pequenas, animais, idosos e pessoas
com sensibilidade sonora,

Entre 2020
de roupa nova

Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!
8&*448&*44'*-. %&4*(/ 8&#

APLICOU
CALPAR...

Vem aí o sorteio da ação que
mais movimenta o comércio castrense – a Campanha Sonhos
de Natal, promovida pela Associação Comercial e Empresarial
de Castro (Acecastro). Na primeira semana de 2020 os castrenses conhecerão o nome do
feliz ganhador do carro Chevrolet Onix zero quilômetro, assim
como daqueles que levarão para
casa um kit cozinha com sete
itens, três smart TVs e três
smartphones.
O sorteio está marcado para
o dia 6 de janeiro, a partir das 18
horas, em frente à Acecastro, (Rua
Dr. Jorge Xavier da Silva, 408).
Primeiramente serão sorteados
os prêmios (smartphones, smart
TVs e o kit cozinha), que são
exclusividade nesta edição. Em
seguida todos os cupons voltam
para o local do sorteio, de onde
serão novamente lançados, para a
escolha de quem levará para casa
o carro zero quilômetro.
Vale destacar que todos os
cupons devidamente preenchidos
e entregues até na segunda-feira
(6), no estabelecimento comercial onde a compra foi efetuada,
ou na Acecastro, irão concorrer
ao veículo. Inclusive, os partici-

pantes que já tenham sido premiados com vale-compras. Os
sorteios dos vales-compra, de
R$ 300, já foram realizados,
entre os dias 26 e 30 de dezembro, em cada estabelecimento
participante.

x nos cartões de crédito
EM NOVO ENDEREÇO!!!

* Rua das Safiras, n° 312, Carambeí
(em frente ao Detran)
@mundoencantadokidscarambei

como autistas, entre outros,
podem ter um motivo bom para
comemorar. Está valendo o
Projeto Lei que deverá mudar
o hábito dos festeiros. Ao todo
11 vereadores foram a favor da
proposta.
O projeto de lei que proíbe
a fabricação, comercialização
e a utilização, a queima e a
soltura de fogos tradicionais,
assim como qualquer artificio de efeito sonoro ruidoso
no município é de autoria do
vereador Paulo Valenga, que
convidou o vereador Joel Coza
e o presidente Diego Silva
para entrarem junto nessa luta.
Ela foi protocolada em 27 de
Novembro. Agora, os fogos
apenas com efeitos de luzes são
permitidos na cidade.
Porém, por mais bonito que
seja o gesto, para que a proposta tenha efeito, precisa-se da
conscientização dos moradores.
“Precisamos da empatia de cada
um, uma vez que a lei não prevê
multa e nem fiscalização para a
prática. Nós mesmos teremos
que ser os fiscais. Foi por essa
questão que a Lei foi aprovada
pelaa Câmara”, comentou o
presidente Diego Silva.
A justificativa do Projeto
fala que a ideia visa o bem-estar de idosos, doentes, bebês,
animais e pessoas especiais que
sofrem com estouros e estampidos. “Quem possui animais
em casa é testemunha do terror
que os fogos representam para
os bichinhos”, disse Diego.
Ele frisou que a ideia é
acabar com a poluição sonora
e não com os efeitos visuais
que trazem luzes e cores. “Os
fogos de artifícios visuais sem
barulhos podem ser utilizados
normalmente. Queremos que as
pessoas pensem naqueles que
estão internados, nos animais
e nas dificuldades de quem tem
problemas com o barulho”, reafirmou.
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"PRÓXIMO PREFEITO DE CASTRO SERÁ UM HOMEM"

Taróloga traz previsões para 2020
Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Enquanto
2019 trouxe
velocidade em
2020 o regente
Sol pedirá
mais foco

P1 – E sobre os obstáculos? Algum setor sofrerá mais?
Emilene – Meio ambiente.
As cartas dizem que teremos
guerra, tristeza e traição, tudo
isso reflexo do que está acontecendo no país. Infelizmente
Castro enfrentará o respingo
de algumas coisas.

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Mistérios numerológicos, o
término de um ciclo e um novo
planeta para nos reger. Assim
será 2020, o ano que mal chegou e já está dando o que falar.
A redação do Página Um
News entrevistou a cartomante
Emilene Oliveira, de Castro,
a qual previu que sairemos do
fluxo, o qual estamos inseridos
desde 2010, e entraremos em
outro que trata de cooperação e
construção. Para completar esse
cenário, Emilene afirmou que o
astro regente em 2020 será o
Sol, que traz uma energia bem
diferente de Marte, o planeta
guerreiro que ditou 2019.
Mas, não foi somente sobre
a energia do mundo que a cartomante e a nossa equipe conversaram. A taróloga também
leu as cartas que tratam do
município. Como será o próximo ano para a nossa cidade?
Quais as expectativas? Será
que teremos novos rostos por
aí governando?
Enquanto o planeta Marte

forma de trabalhar. Será um
ano bom para isso. Teremos
muita acolhida no setor.

Emile Oliveira prevê 2020 para os castrenses

trouxe velocidade para 2019,
em 2020 o Sol pedirá mais
foco para correr atrás e estruturar o que se quer.

próprias que permitem uma
melhor interpretação das mensagens de passado, presente e
futuro.

ENTREVISTA
Quem procura ler a sorte ou
saber mais sobre o futuro certamente já se deparou com o
baralho cigano, empregado por
Emilene para as previsões do
futuro castrense. No momento
da entrevista ela explicou que
cada carta possui simbologias

P1 – Teremos prosperidades em algum campo especifico
em 2020, para Castro?
Emilene – Educação. A
estrela irá brilhar reluzente
neste campo. Teremos muitas
propostas e faremos vários
acordos nessa área. Haverá
mudanças, principalmente na

P1 – O assunto é Câmara
Municipal. Como será o 2020.
Teremos, talvez, rostos novos
por aí?
Emilene - Os sentimentos
serão de boa sorte e esperança. Posso ver claramente
que os nervos estarão à flor da
pele, no entanto teremos muitos esclarecimentos. Lealdade
para quem já está lá dentro,
porém, dificuldade com uma
perda marcante na Câmara de
Vereadores.
P1 – Haverão alternativas
para melhorar a saúde?
Emilene – Tudo estará nas
mãos de um homem que irá
dar ainda mais andamento num
processo de melhoria. Será um
ano bom para a saúde.
P1 – Na administração
pública, qual setor o atual
governo municipal terá mais
dificuldades?
Emilene - A segurança passará por turbulências até que

se encontre um ponto seguro,
mas grandes mudanças estão a
caminho.
P1 – Diante de tantos processos enfrentados, o prefeito
de Castro poderá ter seu mandato caçado?
Emilene – As cartas que
saíram para esta pergunta significam: Liberdade para trabalho
com possibilidades e chances
no contexto da gestão.
P1 – Consegue prever se a
eleição para prefeito terá surpresas? Talvez um rosto novo?
Um sexo feminino?
Emilene – A carta que saiu
diz que um homem irá se eleger.
O mandato será de muita renovação e força. Se não for a pessoa que está, certamente será
uma pessoa de aliança dele.
P1 - Vemos nas cartas
algum projeto que vingará para
este ano?
Emilene – Projeto na
área da Cultura. Uma área
que terá inclusive várias
conquistas e será destaque
em 2020, com muito reconhecimento.
P1 – Em 2019 tivemos
muitas epidemias. Casos de
Sarampo, Febre Amarela,
Meningite entre outros. O que
as cartas dizem em relação as
estatísticas nesse aspecto?
Emilena – Em 2020 teremos uma fase de muito combate. Seremos menos atingidos

por tudo isso. As epidemias não
terão tanto força. Mas, precisamos muito da conscientização
de todos.
Para o Operário Ferroviário
de Ponta Grossa, as cartas prevvem que o fantasma permanecerá na Série B. “Infelizmente
Operário não estará na Série
A. Será um ano bom, mas eles
não conseguirão”, respondeu a
sortista.
Para finalizar, foi tirada uma
carta para os castrenses. E elas
descreveram que em 2020 “os
caminhos se abrirão. Teremos
alguém ajudando a todo esse
povo que está sem emprego.
Mas, é importante usarmos a
criatividade, deixarmos a preguiça de lado e realmente correr atrás de tudo aquilo que
queremos”, leu Emilene.
Quem é a sortista?
Emilena Oliveira é castrense nata. Taróloga, cartomante, sortista, conselheira e
coach, atualmente tem 43 anos
e desde os 17 lê cartas. Aos
20 anos essa se tornou a sua
profissão.
Nesta terça-feira (31) ela
estará no Programa Destaque, no SBT, ensinando alguns
banhos e simpatias para a
virada de ano e também na
Rádio Mundi, 99,3, realizando
a previsão dos signos através
de cartas.
* Informações pelo (42) 9
9906-3583.
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Cortejo de Reis
mais antigo do estado
segue a tradição
Apesar de mais
casas visitadas,
algumas
burocracias
atrapalham
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
"Vamos a Belém, que não
fique ninguém. Vamos ver
Maria, o filho que tem", diz o
mais tradicional dos cânticos
entoados pelos três reis magos,
os músicos e cantores em frente
a casas do Centro e do interior
de Castro. O cortejo castrense
da Folia de Reis é um dos mais
antigos do estado, realizado na
cidade desde 1912. Por meio
dele, os reis Baltazar, Melquior

Divulgação / Arquivo P1

AMEAÇADA PELA FALTA DE INTERESSE DO PÚBLICO

e Gaspar anunciam, mais uma bém dos jovens. Os próprios Reis Magos sentem saudades de quando a festa era ainda mais popular
vez, o nascimento de Jesus, a reis magos têm saudades de
quem presentearam com ouro, quando a festa era mais popu- pedem a apresentação, porém
mirra e incenso, segundo a tra- lar. Marcos René Marques que existem algumas burocracias
dição cristã.
vive Baltazar, conta que suas hoje em dia. “Não podemos
Estamos na edição de natal, pernas "amoleceram" quando ficar até muito tarde, pois
então temos a obrigação de ele se deu conta da multidão sempre tem criança e idosos
falar sobre a Folia dos Reis, que o aguardava há 30 anos, então temos que ser cauteloso
Página 8 - São Paulo, 14 de dezembro de 2018
- Imóveis
que acontecerá em Castro nos quando o cortejo também ia a com horários e os lugares que
dias cinco e seis de dezembro. Piraí do Sul, cidade vizinha. vamos, no entanto, é linda a
De acordo com a coordenadora Para o povo, eles eram os pró- encenação. Chegam a dar arreDa Assessoria
car falou sobre a preparação do
geral Nilcéia Zens, o primeiro prios reis magos. "Eu substi- pios”, comentou.
time. “Dividimos os atletas em
Paschoal XIII
“Esperamos que neste ano
ponto de parada será a casa tuí o meu pai no papel. Estava
Ponta Grossa - Os joga- dois grupos. Enquanto alguns
CÁRCERES DA CONSCIÊNkm/h equivale a dirigir por mais
COM UMA PROGRAMAÇÃO
Campanha do Detran.SP
do Operárioda Ferroviário
exames
car-vendade Roseli Bongestable, voltada
logo ao fazer
usando
asnos
sandálias
que foram consigamos mais uma vez cum- CIAdores
expõe o aprisionamento
de 100os
metros
de olhos
artístico
liincentiva afizeram
direção somente
humanidade
em umpor
mundo
regidos, mais
do querealizasuficiente para
responsável diológicos,
no verão
da cultura, da abrangênpassaram
exames
médicos
os
outros
prir
nossa
expectativa
e
que
depois o cortejo passarámites
por
dele
e
me
abaixei
para
amardo pela tecnologia. Apresentações
provocar um acidente grave.
#FocaNaVida
cia, da linguagem, o Risco Fesnesta
(26), para o ram demais avaliações
às 21 quinta-feira
horas e domingo, às
Temporada clínicas,
crítica - O núfaz sua rar,
primeira
edição deolhei
6
seja linda e a mágica a Folia de sábado,
mais lugares entre eles, tival
alguquando
aquele
povo
19 horas, até 16 de dezembro. Os
Na última quarta-feira (28) mero de acidentes de trânsito
a 16 de dezembro, em vários esretorno
dos
trabalhos
do
time
como
o
exame
de
percentual
de
ingressos custam 40 reais e meia de novembro, o Detran.SP lan- aumenta consideravelmente na
de São
Paulo. O caminho para a
Reis”, finalizou Nilcéia.
mas residências na cidadepaços
e asda cidade
todo
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Áries: Aposte numa roupa
vermelha e acessórios dourados
para a passagem de ano. Os
astros mandam um gás para seus
projetos. A dois, respeitem individualidades, e também pensem
o futuro juntos. Cor: dourado.
Touro: Vista uma roupa
rosa hoje e use também uma
corrente dourada. A Lua traz
boas energias para impulsionar novos projetos. Poderá
conhecer alguém com ideias
parecidas com as suas. Cor:
azul-escuro.
Gêmeos: Aposte numa
roupa amarela e acessório dourado. A Lua coloca você no centro das atenções hoje. Se tem
um amor, vocês poderão olhar
para trás e ver que a relação
se fortaleceu nas dificuldades.
Cor: branco.
Câncer: Use branco hoje, a
cor de seu signo. Coloque também um acessório de pérola e
um dourado, para receber 2020.
Se está só, poderá sentir atração
por alguém que tenha energia e
segurança. Cor: prata.
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AMOR DE MÃE
Terça-Feira (31/12)
Vitória se desespera com os
erros de seu passado e Miranda
apoia a irmã. Estela acode Raul,
que está embriagado e ferido pela
confusão com Sandro. Estela arma
para que Raul acredite que os dois
dormiram juntos. Carlinhos chega
para levar Ryan para seu show, e
Érica desconfia do agente. Samuel
alerta Marina sobre o estado
de seu joelho. Nasce o bebê de
Verena e Álvaro. Betina fala mal de
Leila para Magno, e Brenda ouve.
Ryan comemora o sucesso de seu
show, mas Érica afirma que Carlinhos está mentindo para o irmão.
Nuno pede desculpas a Joana e
presenteia a filha. Marina se automedica para não ter que parar de
jogar, e Ryan se preocupa. Magno
descobre que a morte de Genilson
voltou a ser investigada. Thelma
flagra Gabo escondendo armas
em seu restaurante.
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Jogo dos Sete Erros: 1-folha no buquê; 2-sola da bota; 3-dente da menina; 4-dedo da menina; 5-brinco da menina; 6-laço
do cabelo; 7-tronco da árvore.

Jogo dos Sete Erros: 1-folha no buquê; 2-sola da bota; 3-dente da menina; 4-dedo da menina; 5-brinco da menina; 6-laço
do cabelo; 7-tronco da árvore.

ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (31/12)
Maria, Olga e Zeca tentam
acalmar Emília. Lola sofre com
a decisão de Carlos. Justina se
recusa a ir embora com Emília. Olga não deixa Zeca pedir
dinheiro para a tia. Emília vê
Justina dormindo de mãos dadas
com Candoca. Carlos conta para
Inês que deixará a faculdade.
Maria confronta Emília. Neves
cobra de Zeca o dinheiro para
fechar o negócio. Adelaide convence Alfredo a passar o dia com
ela. Carlos procura emprego.
Natália surpreende Almeida.
Inês discute com Lola por causa
de Carlos. Almeida revela a Clotilde que não pode se separar
de Natália. Lola tem uma ideia
para tentar ajudar Carlos. Isabel
termina seu namoro com Lúcio.
Emília provoca uma nova crise
em Justina. Lola vê Alfredo na
casa de Emília.

de spots de rádio e de banners panha abordará a importânna mídia online. “É fácil se dis- cia do uso do cinto de segutrair com o celular. Tanto moto- rança no banco traseiro e do
ristas, quanto pedestres devem respeito aos limites de velocimanter a atenção no trânsi- dade e os riscos de beber e dirito. Esta é a melhor forma de se gir. Dicas de segurança no trânevitar acidentes”, afirma o di- sito e outras informações úteis
retor-presidente do Detran.SP, para o período estão disponíveis
Maxwell Vieira. Segundo os da- no site http://www.saopaulo.
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de Criação, despede-se da temporada no Espaço Satyros
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também shows - e compartilhamento de processos - dos artistas paulistanos São Yantó,
Maria Beraldo, Mariá Portugal
e Paula Mirhan, com estéticas,
políticas e modos de produção
que desafiam as convenções e
que vêm renovando a cena contemporânea da canção.
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9 9935-9235.

A forma mais barata de fazer negócio!

3/ben — lot — pas. 4/noir — nora — road. 5/linen. 9/organelas.

LAVAMOS COBERTAS
Lavamos cobertas, no Grande
Hotel. Mais informações telefone:
(42)3232-4388.

3232-5148

3/ben — lot — pas. 4/noir — nora — road. 5/linen. 9/organelas.

(42)

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
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POLÍCIA ANALISA CÂMERAS PARA ACHAR O SUSPEITO DO CRIME

Bebê é achado morto no Lacustre
Divulgação

Criança
estaria ainda
com cordão
umbilical

9 ACIDENTES

PRF não registra nenhuma
morte no Operação Natal

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Se você colocar em um site de
pesquisa sobre matérias de recémnascidos que foram abandonados,
ou encontrados em lixos, ruas, entre
outros lugares, você irá se deparar
um enorme arquivo relacionado
sobre o assunto. Muito mais, do
que esperamos. E, se tratando de
esperar, sempre acreditamos que
situações como essa não venham
acontecer em nossa cidade, próximo de nós. O caso que aconteceu
essa semana em Castro, neste ano,
mexeu muito com a população. O
do corpo de um recém-nascido
encontrado em plena luz do dia em
um dos lugares mais movimentados
do município, o Parque Lacustre. A
situação foi registrada pela polícia
na tarde de quinta-feira (26).
Cinco dias depois e a Polícia
ainda está buscando saber como
aconteceu e quem seria a responsável por esse crime.
Investigação
A equipe de reportagem do

Bombeiros retiraram o corpo, já sem vida, do menino da água

Página Um News conversou com
o setor de Investigação da Polícia
Civil, e o investigador Pedro relatou que um inquérito foi aberto e
as diligências em torno da barbárie
já iniciaram.
Os policiais recolheram mais
de 800 horas de vídeos de pelo
menos dez câmeras de segurança
que ficam nas redondezas do local,
onde o recém-nascido foi encontrado. No entanto, mesmo com as
câmeras de segurança, acredita-se
ser difícil encontrar o responsável.
As imagens estão sendo assistidas, mas até o momento o caso
ainda é uma incógnita.

CARAMBEÍ

Empresário morre
em acidente
de trator
Carambeí - Fabiano Tramontin, empresário de Carambeí morreu no sábado (28) após
sofrer acidente com um trator.
De acordo com relatos, ele
estava trabalhando num barracão
na chácara da família, em Tibagi,
quando o trator que ele pilotava
disparou e tombou sobre ele.
A vítima atuava na área de
vigilância e monitoramento em
Carambeí. O velório aconteceu
em sua casa, enquanto o sepultamento foi realizado em Ipiranga,
no domingo (29).

PONTA GROSSA

PIRAÍ DO SUL

Festa quase
termina em morte
Piraí do Sul – Quase acabou em tragédia uma festa de
família em Piraí do Sul, após um
homem ser atingido por golpes
de faca durante a comemoração.
A situação foi registrada na Vila
São Pedro, próximo ao cemitério
municipal da cidade, no domingo
(29).

res estão revoltados com a situação e querem a todo custa ajudar
a polícia a encontrar o responsável
pela atrocidade. “Atenção pessoal
que conhecia gestante, vizinhos
de pessoas gestante que viram
a mulher com barrigão e que do
nada sumiu a barriga e não apareceu com a criança. Denunciem pra
polícia pois podem ser suspeita.
Isso não podem ficar impune”,
dizem os internautas.
Se algum morador tiver pistas
sobre o caso e puder ajudar a polícia, o telefone (42) 3232-1192
está disponível para denúncias,
inclusive anônimas.

EM CASTRO

Morre afogado no Rio Maracanã
Por volta das 13 horas
de sexta-feira (27), o Corpo
de Bombeiros de Castro deu
atendimento a uma situação de
afogamento no Rio Maracanã,
localizado na Rodovia PR-340
sentido Castrolanda.
Conforme os registros de
boletim, a vítima identificada
como Terésio Martins Ferreira
estava juntamente com três
amigos quando resolveu pular
no rio e se afogou. Os amigos
contaram que ele foi puxado
por eles até as margens do rio
com um pedaço de pau.
Foi acionado o Siate do
Corpo de Bombeiros, as equi-

Sargento é
achado morto
Ponta Grossa - Equipe de
Investigação da Polícia Civil de
Ponta Grossa – setor de homicídios, está trabalhando no assassinato de Augusto Kwasnei, de
43 anos. A vítima era 1º sargento
do 3º Regimento de Carros de
Combate, da cidade.
Segundo a polícia, o corpo do
ex-militar foi achado na manhã de
segunda-feira (30), num terreno
baldio, localizado à Rua Haroldo
Franze, na Vila Francelina. O
local fica na região do bairro de
Uvaranas.
João tinha ferimento na
cabeça produzido por disparo de
arma de fogo. E essa foi a causa
da morte. Equipes da perícia
do Instituto Médico Legal, de
Ponta Grossa, estiveram no local
e encaminharam o corpo para
autópsia.
Motivação e o autor do crime,
são informações que estão sendo
apuradas através das investigações.

Lembre o acontecido
Na tarde de quinta-feira (26),
o corpo de um menino recém-nascido foi encontrado boiando nas
margens do lago, localizado no
Parque Lacustre, em Castro. De
acordo com a Polícia Civil, não se
sabe se a criança já estava morta
quando foi deixada, ou perdeu a
vida enquanto se afogava no local.
O corpo foi encaminhado para
o Instituto Médico Legal de Ponta
Grossa que realiza exames para
determinar a causa e tempo da
morte.
Redes Sociais
Nas redes sociais os morado-

Divulgação

Homem estava com amigos quando resolveu pular no rio
pes tentaram a reanimação,
mas nada pode ser feito.
O corpo foi encaminhado

ao Instituto Médico Legal de
Ponta Grossa e posteriormente
liberado para sepultamento.

NO ABAPAN

Morador leva tiro no rosto
Moradores do Abapan, interior de Castro, ficaram assustados com a história registrada
no final de semana. Isso porque,
um morador do distrito precisou ser levado até a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA)

depois de ter sido baleado no
rosto. A situação aconteceu por
volta de meio-dia de domingo
(29).
O rapaz de 22 anos foi
vítima de um tiro acidental por
arma de fogo, disparado por

uma espingarda. A polícia não
informou quais as circunstâncias
do disparo do tiro e nem se a
arma foi apreendida.
A Polícia Civil investiga o
caso. A identidade da vítima
também não foi revelada.

EM JAGUARIAÍVA

Mulheres são baleadas em assalto
Jaguariaíva - Duas jovens
foram baleadas durante tentativa
de assalto na noite de sábado
(29) em Jaguariaíva. Conforme
o boletim policial, elas foram
atingidas por disparos de arma
de fogo enquanto passavam pelo
cruzamento da Avenida Governador Paulo Pimentel com a rua
Francisco dos Santos, na área
central do município. A tragédia foi registrada por volta de

20h45.
O nome das vítimas não foi
divulgado pelos policiais, mas em
relato os militares contaram que
tudo aconteceu quando os bandidos tentaram roubar um carro
modelo Corsa e atiraram durante
o crime. Alguns dos tiros atingiram as vítimas de 24 e 28 anos.
Equipes de socorro estiveram no local do crime. As
mulheres receberam os primei-

ros socorros e depois foram
encaminhadas até o hospital
da cidade. Os ferimentos eram
considerados graves.
Os suspeitos, de acordo com
as testemunhas, fugiram de moto
em direção ao bairro Taquaral,
mas ninguém foi encontrado
durante as buscas.
Até o momento ninguém foi
preso e o estado de saúde das
vítimas não foi revelado.

tes e 38% o número de feridos.
Além desses números, também foram fiscalizados 1014
pessoas, 695 veículos e aplicados 232 testes de bafômetro.
No total, foram extraídos 406
autos de infração, entre eles:
dirigir embriagado, ultrapassagens proibidas, não utilizar
mecanismo de retenção como
cadeirinha e cinto e veículos
recolhidos por estarem em mau
estado de conservação ou licenciamento vencido.

EM CARAMBEÍ

Rapaz morre em cachoeira
Carambeí – Foi sepultado no
dia 23 de dezembro, o corpo do
jovem Rafael Henrique Fontoura
da Silva, de 21 anos. Segundo as
informações, o rapaz morreu afogado na cachoeira do Tamanduá,
em Carambeí, na tarde do dia 22.
Segundo relatos de testemu-

nhas, Rafael se afogou no local
e os amigos não conseguiram
resgatá-lo. Os bombeiros comunitários foram chamados, mas
retiraram o jovem já sem vida da
cachoeira.
Rafael trabalhava como motoboy em Ponta Grossa.

REGIÃO DE ARAPOTI

Um morto e três feridos
na véspera de Natal
Arapoti - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas
na colisão entre dois carros,
registrada no fim da tarde de
terça-feira (24) em uma estrada
rural na cidade de Arapoti. O
acidente aconteceu na região da
Serrinha, por volta de 17 horas
da véspera de Natal, e causou a
morte de Maria Helena Soares
de Melo, de 41 anos.
De acordo com a Polícia

Militar, os motoristas dos dois
automóveis, de 25 e 47 anos,
estavam dirigindo sem carteira
de habilitação e foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil
para as devidas providências.
A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia no local
do acidente e o corpo da vítima
foi encaminhado ao Instituto
Médico-Legal (IML) de Ponta
Grossa.

NO PARANÁ

1,6 presos têm saída
temporária da prisão
Mais de 1,6 mil presos do
regime semiaberto do Paraná
devem ser beneficiados por portarias de saída temporária para as
festividades de fim de ano em 2019,
segundo a Secretaria de Segurança
Pública do estado (Sesp-PR).
Conforme a Sesp, as saídas
são concedidas por decisões da
Justiça e beneficiam presos de
unidades prisionais das regiões de
Curitiba, Londrina e Maringá, no
norte do Paraná, e Ponta Grossa,
nos Campos Gerais.
De acordo com a Secretaria
todos são detentos em processo

de ressocialização, que já saem
periodicamente para visitas familiares.
Retorno
Os presos com direito à saída
de fim de ano devem retornar ao
sistema prisional até o dia 8 de
janeiro, segunda quarta-feira do
mês, obedecendo o prazo de saída
estipulado por cada juiz.
Quem não cumprir o prazo de
retorno, ainda segundo a Secretaria
de Segurança Pública, é considerado foragido e deve ter novo mandado de prisão expedido.

EM SÉNGES

Idoso é procurado em rio
Sengés - Equipes de Bombeiros de Sengés estão na área rural
do município realizando busca
aquática na localidade de cachoeira
do Sobradinho. Isso porque um
idoso de 70 anos desapareceu no
local na tarde de domingo (29).
De acordo com informações,
as buscas iniciaram ainda no

domingo. Os bombeiros fizeram o
reconhecimento do local e quando
escureceu e a visibilidade ficou prejudicada, o trabalho foi suspenso e
retomado somente na manhã de
segunda-feira (30).
Até a publicação dessa matéria o corpo não havia sido encontrado.

PELA VIZINHA

ENCONTRADO MORTO

Corpo de homem é achado

com um tiro na cabeça dentro de
um carro no sábado (28).
O corpo da vítima, identificado como João Paulo Camargo,
de 23 anos, foi encontrado por
moradores da região que passavam pelo local. “Eles encontraram

Ventania - A Polícia Civil
de Ventania investiga assassinato registrado na madrugada
domingo (29) na cidade. Conforme os relatos, um rapaz de 29
anos foi morto com pelo menos
nove tiros no meio da rua Treze
de Maio, no bairro Barro Preto.
A Polícia relatou que o corpo
foi encontrado por uma vizinha

Civil investiga homicídio em Tibagi
Tibagi - Polícia Civil de
Tibagi está mobilizada no caso de
homicídio registrado no distrito
de Caetano Mendes, na localidade do Cachoeirão, em Tibagi.
Conforme os dados da situação,
um homem foi encontrado morto

Durante a Operação de
Natal 2019, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou
nove acidentes com 13 feridos,
nas rodovias que passam pelas
cidades dos Campos Gerais.
Neste feriado não ocorreram
mortes nas rodovias da região.
De acordo com os dados
policiais, em 2018 ocorreram
no mesmo período 21 acidentes, 23 feridos e uma morte o
que significa uma diminuição de
57% no número total de aciden-

o carro abandonado e acionaram
a PM, dentro do carro estava o
corpo de João Paulo. Ele estava
com um ferimento acima do olho
esquerdo”, disseram os policiais.
O corpo foi encaminhado ao
IML de Ponta Grossa.

quando ela saía para o trabalho.
Interrogada pela polícia a testemunha contou que ouviu barulhos durante a noite, mas pensou
que eram foguetes. Foi então que
no outro dia encontrou o corpo
e reconheceu a vítima, foi então
que ela acionou a PM.
O IML identificou o rapaz como
Romário Domingues Santos.
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Que as escolhas sejam elegantes, que os momentos sejam marcantes
e a vida seja ainda mais interessante. Feliz Ano Novo!

Divulgação

Divulgação

Carol

Divulgação

Ainda em tempo de
parabenizar o empresário
Juarez Tavares, diretor
geral do Machadinho
Thermas Resort Spa, em
Machadinho, Rio Grande
do Sul, pela estreia de
idade nova. Felicidades!

A família Mayer, Jerusa e seus pais Índia e
Hugo Mayer, leia- se Park Tupã, inicia o ano
de 2020 em Ponta Grossa. O parque de
diversões administrado pela família, segue
instalado no Parque Ambiental até o dia 1 de
janeiro, após se despede de Ponta Grossa e
começa a temporada em Curitiba
Divulgação

Festejando
idade
nova Sueli
Mainardes
Carneiro.
Parabéns!

Carol Cristina
Carrilho em
ritmo de
aniversário
neste 31 de
dezembro.
Felicidades!

Divulgação

Divulgação

O jornalista e colunista
Gustavo Siqueira, festeja
idade nova no dia 1º
de janeiro. Siqueira
comemora também a
boa fase profissional,
além das colunas que
já mantém em jornais
e revistas de Santa
Catarina, recentemente
ele voltou a integrar o
Grupo Caras. Sucesso!

Divulgação

vereador de
Piraí do Sul, Samir
Jayme inicia 2020
festejando idade
nova. No registro
ao lado da esposa
Merinha Jayme.
Parabéns!

Dia 5 de janeiro é o dia de parabenizar Sonia Roth
que festeja mais um ano de vida. Felicidades!

31/12

Sthefany Vuicik Ferreira
Yasmin Braun Kiel
Divulgação / Edilson Luiz

Divulgação

01/01

Silvestre Alves

03/01

Juan C. Carneiro Pereira
Ana Paula Ortiz

04/01

Iracema Bittencourt da Cruz
e José Leocádio da Cruz,
nesta terça-feira (31) estarão
comemorando 45 anos
de feliz união, 'Bodas de
Safira'. Parabéns!

Vera Consuelo e
Antonio Luiz Mikulis
celebraram na sexta
feira (27/12) 'Bodas
de Ouro' , 50 anos de
união. Mil felicidades!

Maria Fernanda Rolim
Priscila Donaire
Silvia Goltz
Christian Rodrigo Regulski

05/01

Maria Fonseca Sferra
Leandro Peconick

06/01

Gerson Muller, Murilo Silva,
Timotheo Silveira

07/01

Lincol Fahr, Ricardo Westphal
Renata Macedo de Paula

08/01

Cleucimara Santiago
Gilberto Junior Kachinski
Lucien Ribas
Veras Regina Cardoso Golin
Elias Mainardes
Rejane Peconick
Cremilda Fontoura
Raquel Varro Wolf
Ali Petrech

09/01

Eduardo Guimarães

