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NO INTERIOR DE CASTRO

Castrense capota carro e
morre em rio, na Terra Nova
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Câmeras flagraram

Empresário morre esfaqueado

vistoria

O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística - SEIL,
Sandro Alex, vistoriou na sexta-feira (24), ao lado do prefeito Osmar
Blum e do chefe de gabinete Márcio Taques, as obras de na Estrada
página 4
do Catanduvas e nos bairros Mangabeira e Banana.

em tibagi

Prazo para
adesão ao Refis
termina dia 29
Termina neste dia 29 o prazo
para contribuintes com dívida
ativa aderirem ao Programa de
Refinanciamento de Débitos
(Refis), da Prefeitura Tibagi,
através da Secretaria Municipal
de Finanças.
O Refis abrange créditos
tributários e não tributários
inscritos em dívida ativa, em
execução fiscal ou a executar.
Aqueles que entrarem em dívida ativa durante a vigência da
lei também poderão aderir ao
página 4
refinanciamento.

Everaldo Manfron

Everaldo Manfron, de 48 anos¸ empresário e morador
de Ivaí, morreu na noite de sábado (25) no Hospital Regional de Ponta Grossa. Segundo relatório da Polícia Militar,
ele foi esfaqueado na manhã do mesmo dia do crime, supostamente por um vereador da cidade de Ivaí. Conforme
Polícia Civil, a vítima levou vários golpes de faca. página 7

em castro e ponta grossa

'Aliança' se fortalece
Fotos: Sandro Adriano Carrilho

fantasma pega o coritiba

Operário
vence em casa
o Rio Branco

Divulgação

FILA para apoiar a criação do Aliança pelo Brasil
Operário venceu por 3 a 2

O Operário Ferroviário
venceu o Rio Branco, na tarde
de domingo (26), pela terceira rodada do Campeonato
Paranaense 2020. A partida
aconteceu no Estádio Germano
Krüger e terminou 3 a 2. Na
segunda-feira (27) recebeu
dois novos reforços. página 4

ALINE SLEUTJES comandou o encontro em Ponta Grossa (foto) e Castro

Nunca o nascimento de um partido ganhou tantos apoiadores, como também trouxe curiosos. Em Ponta Grossa, na noite de sexta-feira (24),
foram pelo menos 500 pessoas no espaço Ecko Eventos, entre eles seis vereadores locais, um deputado estadual, um ex-deputado federal e
muitas lideranças de partidos tidas como de esquerda.
Em meio a uma longa fila formada, onde simpatizantes esperavam a vez para manifestar o seu apoio a criação do Aliança pelo Brasil, discursos deram o tom ao evento que reuniu na mesa principal a deputada federal Aline Sleutjes, ainda no PSL; o candidato ao governo do Paraná
no último pleito, Ogier Buchi; o criador do dingo de Jair Bolsonaro - 'O Mito Chegou - , o venezuelano El Veneco; bem como o presidente do
PSL em Ponta Grossa, vereador Ricardo Zampieri.
Já em Castro, de acordo com a parlamentar estiveram presentes representantes de mais de 40 municípios paranaenses, e de diferentes
página 3
regiões do Estado, como Noroeste, Litoral, Curitiba e Região Metropolitana, Vales do Paranapanema e do Ivaí e Campos Gerais.

Leilão Alcança
R$ 441 mil em
arremates

Divulgação
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Moacyr assina
Ordem de Serviço
para reforma de
unidade de saúde
página 5

Professor de
Muay Thai morre
página 7

Jovem morre
afogado no
Rio Tibagi, em
Ponta Grossa
página 7

acecastro encerra campanha

Adayane leva carro para casa
A ganhadora do carro zero
quilômetro, da Campanha Sonhos de Natal edição 2019,
Adayane Ribas, recebeu o prêmio na sexta-feira (24). Além
de ganhar o Chevrolet Onix

novinho, a sorteada ainda recebeu o carro já emplacado,
com documentos já registrados
em seu nome e impostos correspondentes ao ano de 2020
pagos. página 5

bolsonaro vem ao paraná

Governador Ratinho reuniu
bancada federal em Curitiba
Reforma tributária, privatização da refinaria Presidente
Getúlio Vargas (Repar) ,
fechamento da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), e a nova visita do
presidente Jair Bolsonaro ao
Paraná. O governador Carlos
Massa Ratinho Junior recebeu
nesta segunda-feira (17), no
Palácio Iguaçu, parte da bancada de deputados federais do
Estado para discutir esses temas que atingem diretamente
página 3
o Estado.

esporte 2020

Secretário fala
sobre calendário
Divulgação

AMCG já tem Juca
na presidência
O prefeito de Jaguariaíva,
José Sloboda (Juca), foi eleito
na sexta-feira (24) presidente
da Associação dos Municípios
dos Campos Gerais (AMCG).
A eleição, por aclamação, coloca
Juca pela terceira vez à frente
da entidade. Como vice outro
ex-presidente, o prefeito de carambeí, Osmar Blum. página 6

secretário Marcos Rocco

Secretaria Municipal de
Esporte e Juventude retornou
do recesso e já está na ativa.
Desde o dia 22, a equipe administrativa retomou as atividades
e está montando o calendário
página 5
esportivo do ano.
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EDITORIAL

ALIANÇA PELO BRASIL
No último final de semana Castro e Ponta Grossa receberam eventos organizados pela deputada federal Aline
Sleutjes. O principal objetivo do encontro, que reuniu
políticos de diversas cidades do Paraná, foi a assinatura
de fichas para apoio à criação do novo partido, Aliança
pelo Brasil. A presença de uma deputada federal ligada
ao Presidente da República e de outros políticos, juntos,
acaba sempre gerando por parte de simpatizantes a vontade de se somar. Em ambas as cidades, muitas pessoas
participaram do evento, o que demonstra que mesmo
com todas as decepções já sofridas pelo povo brasileiro,
no que diz respeito aos políticos do nosso país, as pessoas ainda depositam esperança nestas lideranças.

Judiciário sob tiroteio
A arquitetura dos Poderes no
Brasil apresenta fissuras, comprometendo os princípios de autonomia, harmonia e independência,
conforme reza a letra constitucional. Ora, é o Poder Executivo,
que costumeiramente invade a
seara do Legislativo, por meio de
uma grande quantidade de Medidas Provisórias, sem caráter de
urgência, conforme elas exigem;
ora é o Poder Legislativo, que
deixa imenso vácuo ao não aprovar legislação infraconstitucional
para fechar os buracos abertos
pela CF de 88.
E nesse vácuo entra o Poder
Judiciário, ao qual são submetidas
questões de natureza constitucional não resolvidas por lei. Uma
onda crítica bate nas portas da
Suprema Corte, agora acusada de
invadir a roça do Poder Legislativo, dando vazão ao conceito de
judiocracia, democracia plasmada
sob o jugo dos aplicadores da
lei. Fosse essa apenas a mancha
que suja as vestes de Thêmis, a
deusa da Justiça, os danos que
têm abalado seriamente a imagem
do Judiciário, a partir da mais alta
Corte, não seriam tão graves.
A artilharia pesada que tem
o STF como alvo deve-se, sobretudo, à suspeição sobre o comportamento de alguns ilustres

Sandro A.
Carrilho

* Gaudêncio Torquato

componentes da Corte, identificados como soldados de causas
partidárias ou simpatizantes de A,
B ou C, figuras que os escolheram quando governavam o país.
Ademais, nos Estados, membros
de instâncias judiciais, alguns de
altas posições, têm sido envolvidos com suspeita de favorecimentos.
Nunca se viu o poder dos
juízes tão abalado por críticas.
A constatação é grave. Afinal de
contas, trata-se do Poder mais
identificado com a virtude da
moral. Representa o altar mais
elevado e nobre da verdade e da
justiça. Acusações, mesmo isoladas, atingindo um ou outro de
seus pares, acabam maculando
a imagem da instituição. Até se
compreende que parcela da indignação acumulada no país nesses
tempos de polarização política se
dirige ao Judiciário. Mas devemos
reconhecer que sua imagem apequenada constitui um dos maiores
danos à alma nacional.
Sob esse contexto, é oportuno
levantar a ideia, tão debatida, de
rever os critérios de nomeação de
ministros do Supremo e dos Tribunais de Justiça. Nossa maior
Corte não tem juiz de carreira, eis
que seus membros são escolhidos pelo presidente da República

e, mesmo com seus méritos, são
jogados na vala do viés partidário.
Urge puxar das gavetas do
Congresso projetos que versam
sobre a matéria. Alguns já são
conhecidos, como aquele que
sugere a nomeação de quadros
por instituições como o próprio
Poder Judiciário, o Congresso,
a OAB, o MP e o Presidente da
República. É evidente que uma
escolha, a partir do envolvimento
de entidades sérias e Poderes
constituídos, terá caráter plural,
ganhando maior legitimidade e
respeito da sociedade.
Essa visão, que valoriza os
eixos de nossa democracia participativa, seria aplicada também
nos Estados, fazendo-se a adaptação para as instituições locais.
O fato é que nenhuma autoridade, por mais alta, pode se escudar no manto sagrado do cargo.
O Judiciário é o mais respeitado
dos Poderes, seja pela identidade
de seus integrantes, seja pela
nobreza de suas funções.
É triste constatar que a figura
do juiz em nosso País não se
cerca mais daquela aura sagrada
que tanto reverência impunha no
passado. Em tempos idos, cultivava-se admiração por eles. Os
juízes assumiam na plenitude os

traços nobres, que Bacon tão bem
descreveu em seus ensaios: “os
juízes devem ser mais instruídos
do que sutis, mais reverendos do
que aclamados, mais circunspetos do que audaciosos. Acima de
todas as coisas, a integridade é a
virtude que na função os caracteriza.”
O juiz ainda tem de enfrentar um calvário particular, a via
crucis da crise no seu espaço profissional, determinada pelos dilemas impostos pelo caráter dual do
Estado brasileiro. De um lado, o
Estado liberal, fincado nas bases
do equilíbrio entre os Poderes, no
império do direito e das garantias
individuais. De outro, o Estado
assistencial, de caráter providencial, voltado para a expansão dos
direitos sociais, ajustados e revigorados pela Constituição de 88.
Os resultados vão bater em sua
mesa: enxurradas de demandas
crescentes e repetitivas em questões de toda a ordem.
Chegou a hora da verdade
para os Tribunais. O juiz deve ser,
por excelência, o protótipo das
virtudes.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

MAIS UMA
O prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior (Patriotas) nem
bem retornou do recesso de
fim de ano e já deu para o
seu sogro mais uma secretaria
para comandar. Agora, além
de Obras e Serviços Públicos,
Paulo Nocera acumula a pasta
do Interior que um dia foi de
Ronald Cardoso.
MAIS PODER
Para quem não conhece
a estrutura de governo do
prefeito Moacyr, em Castro,
deve estranhar como pode
um chefe do executivo ter tantos parentes, ou pessoas com
alguma ligação parentesca,
comandando o primeiro escalão. Das dez secretarias municipais, seis tem a frente um
irmão, primo, sogro, sobrinha
e ai vai.
ESQUERDA PRESENTE
Em Ponta Grossa um
fato curioso chamou a atenção durante ao ato de apoio a
criação do Aliança pelo Brasil.
A presença de representantes
de outros partidos tidos como
de esquerda, como o Solidariedade de Márcio Pauliki.
ESQUERDA PRESENTE II
Aliás, Márcio Pauliki que
preside o partido no Paraná
não esconde a sua simpatia
de ter Aline Sleutjes ao seu
lado nas eleições municipais
deste ano. Em troca, com sua
eleição a prefeito de Ponta
Grossa, daria todo suporte
necessário para que Aline
viesse ainda mais forte na sua
reeleição à deputada federal.
O namoro não seria de hoje.

Resenhas rápidas e radicais
Dicas importantes
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PASSARELA
O prefeito Osmar Blum
não quis comentar e só desconversou com a reportagem,
mas na tarde de segunda-feira
(27), manteve encontro com
técnicos da Rodonorte e do
DER na PR-151. Estariam
eles discutindo a construção
de uma passarela?
PESQUISA
Outro fato que norteou
a última sexta-feira foi uma
pesquisa feita por WhatsApp.
O curioso é que ela trazia na
mesma consulta, nomes de
mesmo grupo político. Entre
os avaliados, por ordem de
publicação, Flavinho, Dr. Reinaldo, Moacyr Fadel, Marcos
Bertolini, Aline Sleutjes, Samir
Chuery e 'Outro Qual?'.
PESQUISA II
O Pagina Um News buscou mais informação sobre
essa avaliação e descobriu que
essa pesquisa encerra a meianoite de quarta-feira (29) e a
divulgação ocorrerá na quintafeira (30). Não pode esquecer que toda pesquisa, desde
1º de janeiro, se for divulgada
terá que ter registro junto ao
TRE. Ou seja, esses números
só serão conhecidos nos bastidores e não passará disso,
gostem ou não.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Terça
28/01

Clima

Temperatura

Umidade

27 ºC
18 ºC

85%
48%

Sol com muitas nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Quarta
29/01

32

ºC

17 ºC

90%
41%

Sol com muitas nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Quinta
30/01

REDAÇÃO

COM TAQUES
Aliás, a presença de Márcio Taques, chefe de Gabinete
de Blum, nas visitas que Sandro Alex fez a Carambeí, está
dando o que falar. Há os que
dizem que Blum estaria pavimentando a candidatura de
Márcio a prefeito; já outros,
que Márcio estaria aproveitando o momento para angariar simpatia.

28/01 - Dia da Abertura dos Portos (1808)
29/01 - Dia Internacional do Hanseniano
30/01 - Dia da Saudade / Dia do Portuário
Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos

Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

SANDRO ALEX
O secretário de estado
Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex (PSD), braço
direito do governador Carlos
Massa Ratinho Junior (PSD),

esteve em Carambeí visitando
obras de peso que tem investimento do governo.

28 ºC
18 ºC

91%
73%

Sol com muitas nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 27/01/2020
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AMIGOS DA DEPUTADA ALINE E APOIADORES MOSTRAM FORÇA

'Aliança' reúne perto de 400 pessoas
Divulgação

Evento também
contou com a
realização
de palestras
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O evento realizado em Castro
no sábado (25), pela deputada
federal Aline Sleutjes e apoiadores do partido Aliança pelo
Brasil, contou com a presença
de cerca de 400 pessoas. De
acordo com a parlamentar estiveram presentes representantes de
mais de 40 municípios paranaenses, e de diferentes regiões do
Estado, como Noroeste, Litoral,
Curitiba e Região Metropolitana,
Vales do Paranapanema e do Ivaí
e Campos Gerais. O objetivo do
encontro era reunir as lideranças
políticas de Castro e de outras
cidades, e pessoas que desejam
apoiar a criação do novo partido
para a coleta de assinaturas.
O encontro também contou
com palestras, sobre questões

Aline busca assinaturas para apoio ao novo partido

jurídicas com o advogado e especialista em Direito Eleitoral, Davi
Katzenwadel, sobre marketing
político com o sócio-fundador
da agência TZU Marketing Polí-

tico, Marcos Villanova de Castro e uma palestra motivacional
com a palestrante Dani Amaral.
Aline avaliou positivamente a
programação do evento. “Foi

excelente, as palestras foram um
sucesso”, destacou.
O número de assinaturas
para apoio à criação do Partido
Aliança pelo Brasil ainda não
estava disponível no final da tarde
de segunda-feira (27), porque
de acordo com a deputada ainda
estavam sendo realizadas as verificações de cada uma das fichas
assinadas. Além das assinaturas
do evento, muitos dos presentes
ao evento também levaram fichas
para seus familiares e amigos
assinarem. “Isso foi muito legal,
houve muita procura de fichas
para levarem para casa para
coleta de mais assinaturas”, destacou a deputada.
Eleições municipais
De acordo com Aline, não
entrou para a pauta do evento
assuntos específicos sobre as eleições municipais. “Não foi falado
sobre eleições nesse encontro, foi
um encontro dos amigos da Aline.
Não tocamos no assunto de candidatos para Castro especificamente, até mesmo porque era um
evento aberto e veio muita gente
de fora”, explicou.

ESQUERDA MARCA PRESENÇA E APLAUDE

Aliança ganha apoiadores em Ponta Grossa
Fotos: Sandro Adriano Carrilho

SANDRO A. CARRILHO
Nunca o nascimento de um
partido ganhou tantos apoiadores, como também trouxe curiosos. Em Ponta Grossa, na noite
de sexta-feira (24), foram pelo
menos 500 pessoas no espaço
Ecko Eventos, entre elas seis
vereadores princesinos, o deputado estadual Plauto Miró Guimarães Filho, o ex-deputado
federal Otto Santos da Cunha; o
presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de
Ponta Grossa (ACIPG), Douglas
Taques Fonseca, e lideranças,
muitas lideranças de partidos
tidos como de esquerda.
Em meio a uma longa fila
formada para que simpatizantes
dessem o seu apoio a criação do
Aliança pelo Brasil, discursos
calorosos deram o tom ao evento
que reuniu na mesa principal a
deputada federal Aline Sleutjes,
ainda no PSL; o candidato ao
governo do Paraná no último
pleito, Ogier Buchi; o autor do
dingo de Jair Bolsonaro, o venezuelano El Veneco; bem como
o presidente do PSL em Ponta
Grossa, vereador Ricardo Zampieri.
Todos a postos, foi cantado
o Hino Nacional Brasileiro. Na
sequência, coube a organizadora
do evento do Aliança pelo Brasil
em Ponta Grossa, Keyla Avila,
fazer um discurso emocionado.
Contar a sua trajetória que incluiu

Deputada Aline Sleutjes conclama a todos a se unir

Políticos e simpatizantes cantam o Hino Nacional Brasileiro
Brasília, e lembrar a todos que
em um ano de governo Bolsonaro
nenhum caso de corrupção foi
registrado, foi de emocionar. “Hoje
nasce o Aliança. Convoco a todos,
para juntos criarmos o Aliança”.
O próximo a falar foi Ogier Buchi.
Ele não só nominou algumas pessoas de expressão, a exemplo de
Otto Cunha e do pai do deputado

Plauto Miró, como lembrou a todos
que "estamos na Capital Cívica do
Paraná". Fez referência a deputada Aline, a sua equipe que reunia o coronel Figueiredo (primeiro
suplente de deputado federal) e
seus três filhos. Na sequência, El
Veneco cantou o dingo ‘O Mito
Chegou’, acompanhado pelo coro
de simpatizantes. Ricardo Zam-

pieri disse ser uma honra fazer
parte da criação do Aliança pelo
Brasil. “Partido não existe, mas
já tem representatividade”. Disse
que Aline está sofrendo pressão e
processos, por estar participando
dessas mudanças e que um ano se
passou e nenhum caso de corrupção no partido foi registrado. “Isso
demonstra que o Aliança está surgindo, montado dentro dos princípios e valores da família”.
Aline foi a última a falar, e
coube a ela também a convocar
a todos. A deputada lembrou que
“o presidente não possuía recursos, não tinha apoiadores, e ele
venceu”. Que no seu gabinete de
número 550, até hoje não acredita
que está ao lado de um presidente
honesto, de família e patriota.
“Eu me orgulho de estar ao lado
de pessoas que fazem a diferença.
De ocupar a vice-liderança, de
estar representando Castro e os
Campos Gerais”. O Aliança pelo
Brasil “é um partido, um bebê que
vai ser gigante. Que tem representação e transparência”. Disse
também que ama Ponta Grossa.
"Me formei na UEPG”. Ao final,
conclamou a todos que "é hora de
união, e não de discutir quem vai
ser vereador, presidente. Vamos
fortalecer o Aliança e formar o
melhor partido de Ponta Grossa.
Junto com o Filipe Barros, vamos
levar o nome do Aliança para
todos os lugares”, finalizou.
Ao término, foi oferecido um
bolo para todos os presentes.

PARA TRATAR TEMAS LIGADOS AO PARANÁ

Governador Ratinho reúne bancada federal
Reforma tributária, privatização da refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) e fechamento
da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), subsidiária da Petrobras, ambas em
Araucária, e a nova visita do presidente Jair Bolsonaro ao Paraná,
prevista para ocorrer no dia 07
de fevereiro. O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta segunda-feira (17), no
Palácio Iguaçu, parte da bancada
de deputados federais do Estado
para discutir esses temas nacionais que atingem diretamente o
Estado.
Ratinho Junior destacou que
o objetivo da reunião, a primeira
em 2020 com os parlamentares,
foi criar uma agenda comum do
Estado em Brasília, unificando

forças em torno de pautas federais que são importantes para o
Estado.
O governador reforçou que o
Governo do Estado está mobilizado em busca de alternativas para
o encerramento das atividades da
fábrica de fertilizantes Ansa, em
Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A empresa contava com 396 funcionários, todos
desligados. Na próxima quintafeira (30), Ratinho Junior vai ao
Rio de Janeiro para uma agenda
com o presidente da Petrobras,
Roberto Castello Branco.
Na pauta também está a privatização do primeiro lote de refinarias da Petrobras, previsto para
ocorrer ainda neste ano e que
deve incluir a Repar.
De acordo com a Petrobras,

os resultados da Ansa demonstram a falta de sustentabilidade
do negócio: somente de janeiro a
setembro do ano passado, o prejuízo foi de quase R$ 250 milhões.
As previsões apontavam para um
resultado negativo superior a R$
400 milhões em 2019.

nizar uma grande reunião entre
deputados, governador e o presidente. Debater tudo aquilo
que é mais importante para o
Paraná”, destacou a deputada
federal Aline Sleutjes. O local e
o horário da agenda ainda não
estão definidos.

Novo visita
Ratinho Junior informou também que o presidente Jair Bolsonaro confirmou uma nova visita ao
Paraná, prevista para ocorrer no
dia 07 de fevereiro (sexta-feira).
Na ocasião, serão anunciados a
liberação de recursos para Apaes
e outras entidades do Estado.
Parte do investimento foi possibilitado por emendas parlamentares
da bancada federal.
“Vamos aproveitar para orga-

Presenças
Participaram também do
encontro o vice-governador Darci
Piana; o secretário de Estado do
Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo
Jorge; e os deputados federais
Ricardo Barros, Stephanes
Júnior, Sargento Fahur, Luizão
Goulart, Luiz Nishimori, Leandre, Vermelho, Sérgio Souza,
Luciano Ducci, Aroldo Martins e
Aliel Machado.

EXTINÇÃO DAS CIDADES
A Assembleia Legislativa transferiu para 12 de fevereiro, às
9 horas, a audiência pública que vai debater a PEC do Pacto
Federativo que prevê a incorporação à municípios vizinhos de
cidades com até 5 mil habitantes. O deputado Romanelli é contra
a proposta e divulgou um estudo CNM que aponta a perda de
R$ 682 milhões em recursos ao Paraná e que 100 cidades estão
ameaçadas caso a PEC seja aprovada no Congresso Nacional.
Divulgação

QUALIDADE DE VIDA
"Os prefeitos das pequenas
cidades estão muto preocupados
com essa PEC. Qualidade de
vida não se mede pelo número
de moradores e muito menos
com a capacidade de arrecadação própria de cada município.
O pacto federativo tem que
prever é a descentralização dos
recursos concentrados na União
e que devem atender, com maior
eficiência, as cidades brasileiras", destaca Romanelli.
PREFEITOS EM BRASÍLIA
A audiência, a princípio,
seria realizada em 4 de fevereiro, mas em função da mobilização dos prefeitos nesta data
em Brasília por recursos de
emendas parlamentares, nova
data foi marcada pela Mesa
Diretora do Legislativo.
RODOVIA DO CAFÉ
Moradores do Norte do
Paraná lamentam o atraso na
duplicação da Rodovia do Café.
Atualmente são 169 quilômetros
duplicados e mais 30 quilômetros em andamento. As comunidades que margeiam a Rodovia
do Café se mostram frustradas
porque tinham a expectativa de
que o trecho Apucarana-Ponta
Grossa seria totalmente duplicado até o fim de 2021 com os
231 quilômetros duplicados.
MAIOR DO SUL
Foz do Iguaçu tem um dos
maiores programas habitacionais do Sul do país. O programa vai entregar cerca de mil
residências nos próximos dias,
os investimentos passam de R$
86 milhões. "A prefeitura fez
a articulação em Brasília para
mostrar que tem capacidade
de investimentos. Vamos fazer
as vias de acesso, construir
uma creche e uma escola para
atender essas famílias, disse o
prefeito Chico Brasileiro (PSD)
que completou mil dias de
governo na última semana.
QUALIFICAÇÃO
O secretário Ney Leprevost
(Justiça, Família e Trabalho)
destaca o que chama de "importante trabalho" levado às cidades
através das Carretas do Conhecimento. "Este ano estamos
qualificando mais cinco mil trabalhadores através do programa
criado pelo Paraná e que tem
como patrocinadores a Volkswagen e professores do Senai. As
10 carretas vão a 89 locais diferentes para, mais do que realizar
cursos, proporcionar uma nova
vida para pessoas humildes. Isto
é gestão inovadora".
FALA COMUNIDADE
O projeto Fala Comunidade
estará hoje com os moradores
da Cidade Industrial de Curitiba. O objetivo é levar informações sobre a política de
assistência social, para promover a melhoria da qualidade de
vida das comunidades carentes.
PRESIDENTE NO PARANÁ
A bancada federal se reuniu no Palácio Iguaçu e discutiu
temas de interesse do Estado: a

Reforma tributária, privatização
da refinaria Presidente Getúlio
Vargas e fechamento da fábrica
de fertilizantes Araucária Nitrogenados. O governador Ratinho
Junior aproveitou e anunciou a
visita do presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 7 de fevereiro ao Paraná.
JANTAR POR ADESÃO
Dessa forma, Bolsonaro não
estará presente no jantar por
adesão marcado para o próximo
sábado, dia 1º de fevereiro,
no Restaurante Madalosso em
Santa Felicidade, Curitiba.
TRANSPORTE PÚBLICO
Uma das propostas apresentadas pelo deputado Romanelli (PSB), de implantar o
transporte público gratuito no
País, está virando realidade em
algumas cidades do Brasil e até
mesmo em outros países. Este
é o caso da cidade portuguesa
de Cascais que passou a adotar
recentemente a gratuidade no
transporte público. A medida
incentiva o uso do transporte
público,
consequentemente
sana o problema de mobilidade
urbana e também objetiva a
redução de poluentes.
INSTITUTO POLICLÍNICA
O deputado Giacobo (PL)
esteve em Pato Branco para
conferir a instalação do acelerador linear para o serviço de
oncologia no Instituto Policlínica.
O equipamento vai proporcionar
tratamento oncológico mais preciso na cidade e região. "O acelerador chega em boa hora para
ampliar o atendimento e ajudar
a salvar vidas".
PARCERIA
O secretário Sandro Alex
(Infraestrutura e Logística) destacou o trabalho de restauração feito no imóvel histórico de
Ponta Grossa que agora passa a
ser ocupada pela Estação Saudade, uma parceria com a Fecomércio do Paraná. O espaço
vai oferecer cursos e serviços.
"Um novo espaço gastronômico
e voltado ao convívio social, no
Parque Ambiental," disse Sandro Alex.
RESIDENCIAL
O deputado Pedro Lupion
(DEM) participou da entrega
das 200 casas do Residencial Araponga e do Residencial Rouxinol em Jaguaraíva.
Investimento de mais de R$
15 milhões, resultado da intermediação do parlamentar junto
a Cohapar para destacar a
importância e a necessidade do
empreendimento.
MAIS MULHERES
No encontro estadual das
mulheres do PSB, o deputado
Aliel Machado disse que Congresso Nacional defende a proposta que nas próximas eleições
proporcionais (de vereança em
2020 e ao Congresso em 2022)
se possa votar em um homem e
uma mulher nos parlamentos
brasileiros.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CATANDUVAS

Sandro vistoria obras em Carambeí
Divulgação

Projeto prevê
pavimentação
de mais de
6 km de trecho

CORITIBA É O PRÓXIMO ADVERSÁRIO

Operário vence Rio
Branco em casa

Da Assessoria
Carambeí - O secretário
de Estado da Infraestrutura e
Logística - SEIL, Sandro Alex,
vistoriou na manhã desta sexta-feira (24), ao lado do prefeito Osmar Blum e do chefe
de gabinete, Márcio Taques,
as obras de pavimentação da
Estrada do Catanduvas, aguardada há anos pela população
de Carambeí.
Após duas semanas de trabalho as máquinas da empreiteira Moro já alcançaram o
trecho conhecido como Serrinha, onde uma das curvas será
suavizada. Neste início de obra
os trabalhos se concentram na
drenagem e correção de curvas.
A obra é executada em
parceria com o Governo do
Paraná, por meio da SEIL e
DER-PR, com investimentos
de R$ 6.947.187,33, e contrapartida do município de R$
342.663,39. “Estamos fiscalizando essa obra importante
que vai receber uma nova pavimentação e em breve estaremos
entregando para a comunidade
essa importante rodovia com
asfalto de qualidade”, declarou
Sandro.

Da Assessoria

Prefeito Osmar Blum e Márcio Taques acompanham Sandro Alex na vistoria

O prefeito agradeceu o
apoio do secretário que já viabilizou como deputado importantes recursos para as áreas
de infraestrutura, esporte,
saúde e habitação. “Não posso
deixar de agradecer o apoio
fundamental do nosso governador Ratinho Jr. e também o
empenho do deputado estadual
Plauto Miró”, finalizou.
O chefe de gabinete, Márcio Taques, ressalta o apoio
fundamental das lideranças
estaduais, entre elas o deputado Plauto, secretário Sandro e Governador Ratinho, na
viabilização dos recursos para
a execução de uma das obras
mais aguardadas pela popula-

ção. “Demonstrando o comprometimento da administração
municipal e do prefeito Osmar,
assumimos o compromisso e
estamos executando a obra
conforme a demanda do povo
de Carambeí”, pontua.
Projeto
O projeto prevê a pavimentação de um trecho de mais de
seis quilômetros, entre o início
da estrada e proximidades com
o ‘Bar do Cabelo’. Está previsto entre construção da base,
drenagem e pavimentação
asfáltica, instalação e travessia
de bueiros e de sarjetas, remoção e realocação de cercas em
determinados pontos e suaviza-

ção de curvas, além de sinalização horizontal e vertical.
O prazo para a execução
da pavimentação da estrada é
de sete meses. De acordo com
o prefeito Osmar Blum, esta
é uma das obras mais importantes a serem executadas pela
Prefeitura. “A estrada é uma das
principais vias do município,
por onde circulam diariamente
centenas de carros e caminhões
com o escoamento da produção
agropecuária. Estamos muito
felizes com o início da obra,
que foi muito aguardada pela
comunidade e que merece essa
obra, em breve poderá usar
uma estrada com asfalto de
qualidade”, destaca.

Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário venceu o Rio Branco,
na tarde de domingo (26), pela
terceira rodada do Campeonato
Paranaense 2020. A partida
aconteceu no Estádio Germano
Krüger e terminou 3 a 2.
O alvinegro começou o jogo
pressionando o adversário. Apesar das investidas do Fantasma,
a primeira etapa terminou empatada sem alterações no placar.
No segundo tempo, o Operário
seguiu no ataque e abriu o placar aos seis minutos com Douglas Coutinho após receber livre
na área e bater de direita.
O Rio Branco empatou com
Douglas Santos. Logo na sequência, o Fantasma novamente
ficou em vantagem com gol de
Tomas Bastos, que aproveitou
cruzamento da esquerda e chutou forte para marcar o segundo
do alvinegro. Aos 21 minutos,
Douglas Coutinho recebeu de
Jefinho e tirou do goleiro para

ampliar. O Rio Branco ainda
diminuiu com Bruno Andrade
aos 39 minutos.
O Operário iniciou a partida
com André Luiz; Sávio, Douglas Nascimento, Sosa, Danilo,
Jardel, Régis Potiguar, Tomas
Bastos, Douglas Coutinho, Eduardo e Schumacher. No segundo
tempo, entraram Cleyton, Jefinho
e Alemão para saída de Eduardo,
Schumacher e Tomas Bastos.
Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão falou sobre
o jogo. “Tivemos uma mudança
de atitude em relação ao último
jogo. Precisávamos fazer o que
tínhamos treinado. No segundo
tempo, a gente conseguiu realizar as jogadas pelas laterais
e saiu o gol. Apesar dos gols
sofridos, conseguimos buscar o
nosso segundo e terceiro e sair
com a vitória.”
O Fantasma volta a jogar
pelo Campeonato Paranaense
na quarta-feira (29), contra
o Coritiba, no Estádio Couto
Pereira, às 20 horas.

APRESENTADOS EM COLETIVA

Dois reforços para 2020
já integram o Fantasma
Divulgação

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS VILAS BANANA E MANGABEIRA

Blum, Sandro e Márcio nas vilas da cidade
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - No mesmo dia
em que vistoriou a Estrada do
catanduvas, o prefeito Osmar
Blum (PSD) acompanhou o
secretário de Estado da Infraestrutura e Logística - SEIL,
Sandro Alex, na presença do
chefe de gabinete, na vistoria
das obras de pavimentação de
12 ruas nas Vilas Banana e
Mangabeira, na região do bairro
AFCB, com investimentos que
ultrapassam os R$ 3,4 milhões.
“Compromisso
assumido
pelo prefeito que ele está cumprindo, mais de R$ 3 milhões
em investimentos, fiz questão
de vir pessoalmente visitar a
obra e cumprimentar ele e sua
equipe, pois está realizando o
sonho dos moradores. Muitos
duvidaram que esta obra sai-

R$ 441 MIL EM ARREMATES

Leilão superou
expectativas

Carambeí - Na terça-feira
(21), a Prefeitura de Carambeí
realizou leilão de bens inservíveis. O certame aconteceu no
plenário da Câmara Municipal
e reuniu dezenas de pessoas de
Carambeí e região, além dos
estados de São Paulo e Santa
Catarina. O processo foi executado pela empresa leiloeira
Kronberg Leilões.
Todos os 40 lotes disponibilizados pelo governo municipal
forma arrematados. A expectativa inicial de arrecadação era de
pouco mais de R$ 270 mil e o
saldo final foi de R$ 441.500,00.
O secretário de Administração,
Alexandre Müller, comemorou o
resultado, “Atingimos o objetivo
e também nos surpreendemos
com o resultado. Quase dobrou
o valor da avaliação inicial dos
bens”, avalia.

Obras de pavimentação eram antigas reivindicações
ria, mas o prefeito foi atrás dos
recursos e está fazendo a obra
que não é simples, é complexa”,
declarou Sandro.
As obras de pavimentações
eram antigas reivindicações
dos moradores, que há mais

de 20 anos sofriam com poeira
e barro. O prefeito destacou a
satisfação de acompanhar os
trabalhos que em breve vão
culminar em ruas asfaltadas,
colocando fim numa espera de
décadas e muitas promessas

não cumpridas. “Nós sabemos
o quanto os moradores aguardavam por essa obra, é uma
realização ver as máquinas e
operários trabalhando. O desafio iniciou em 2013, quando
concluímos a construção da
rede de esgoto, depois veio o
trabalho de regularização fundiária, todos os lotes não tinham
documentação, resolvemos esse
problema, agora vamos atender
o último pedido da comunidade que é a pavimentação”,
comento o prefeito.
O projeto de pavimentação
das 12 ruas prevê a construção
de galerias pluviais, construção
de calçadas, meio fio, asfalto,
sinalização horizontal e vertical,
paisagismo (plantio de árvores)
e rampas de acessibilidade e
tem a previsão de conclusão em
150 dias.

CAETANO MENDES GANHARÁ CENTRO DE FISIOTERAPIA

Rildo assina ordem para ampliação

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário apresentou, em coletiva de
imprensa nO domingo (26), os
novos atletas que vão compor o
elenco na temporada 2020. São
eles o lateral direito Pablo e o
atacante Jefinho. Pablo tem 30
anos e estava no São Bento-SP
e Jefinho tem 25 anos e estava
no Cuiabá-MT.
O lateral direito Pablo falou
sobre a chegada ao Fantasma.
“Desde que eu cheguei, estou
me adequando a tudo que o
clube pede e o mais rápido possível estarei pronto. Eu quero
agregar ao clube, que está em
uma crescente nos últimos anos,
e se o treinador decidir que eu
vou jogar, tenho que estar preparado.”

Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - A comunidade de
Caetano Mendes tem mais uma
grande conquista neste início de
ano. Na manhã de quarta-feira
(22), o prefeito Rildo Leonardi
assinou a ordem de serviço para
execução da obra de reforma e
ampliação do prédio da antiga
Capela Mortuária, que será o
primeiro Centro de Fisioterapia do distrito. O investimento
é oriundo de um impositivo da
Câmara Municipal, no valor de
R$ 120 mil.
“Fico muito feliz em assinar a
ordem de serviço para execução
desta obra. Vamos levar mais um
serviço essencial para a população de Caetano Mendes, que
passará a contar com mais uma
especialidade”, disse Leonardi.
A Prefeitura de Tibagi já
adquiriu os equipamentos e

Jefinho e Pablo já compõem elenco
O atacante Jefinho falou
sobre a estreia pelo alvinegro.
“Creio que fiz uma boa estreia
e pude ajudar a equipe. Não fiz
gol, mas o mais importante foi a
vitória do time. O Operário tem
uma torcida que apoia muito e
eu já pude perceber isso. É uma
torcida que cobra bastante, mas
creio que vou ajudar muito a
equipe.”
Nesta temporada, o alvinegro disputa o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o
Campeonato Brasileiro da Série
B. No estadual, o Fantasma
enfrenta o Coritiba pela quarta
rodada, na quarta-feira (29), às
20h, no Estádio Couto Pereira.
Pela Copa do Brasil, o alvinegro enfrenta o Barbalha-CE dia
5 de fevereiro, às 20h30, fora
de casa.

EM TIBAGI

Prazo para adesão ao
Refis termina dia 29
Da Assessoria

Ordem de serviço é assinada por Rildo
o fisioterapeuta responsável
será contratado pelo Concurso
Público.
É de se destacar que Rildo
cumpre o seu primeiro mandato
como prefeito

Prefeitura adquiriu
equipamentos
e o fisioterapeuta

Tibagi - Termina no próximo
dia 29 o prazo para contribuintes com dívida ativa aderirem ao
Programa de Refinanciamento
de Débitos (Refis), da Prefeitura Tibagi, através da Secretaria Municipal de Finanças.
O Refis abrange créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, em execução
fiscal ou a executar. Aqueles que
entrarem em dívida ativa durante
a vigência da lei também poderão aderir ao refinanciamento.
A adesão ao programa da
descontos parciais da multas e

juros, conforme o parcelamento
o escolhido que pode chegar
até 30 vezes. O valor mínimo
de cada parcela deve ser de R$
50,00 para pessoa física e R$
100,00 para pessoa jurídica.
O não pagamento de duas
parcelas consecutivas ou quatro
alternadas resultará na imediata
rescisão do parcelamento.
Para ter acesso ao Refis,
basta ir até o setor de Tributação, anexo a Secretaria de
Finanças, e realizar a simulação
para escolher a melhor opção
e assinar o termo de parcelamento para formalizar o refinanciamento.
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ACECASTRO ENCERRA 12ª EDIÇÃO DA CAMPANHA SONHOS DE NATAL

Adayane Ribas leva Onix para casa
Divulgação / Facebook

Ação encerra
mais uma
edição da
campanha
Da Assessoria*
A ganhadora do carro
zero quilômetro, da Campanha Sonhos de Natal edição
2019, Adayane Ribas, recebeu
o prêmio na sexta-feira (24).
Além de ganhar o Chevrolet
Onix novinho, a sorteada ainda
recebeu o carro já emplacado,
com documentos já registrados
em seu nome e impostos correspondentes ao ano de 2020
pagos. “Hoje realmente foi
quando caiu a ficha, eu sabia
que tinha ganho, mas enquanto
você não vê, não pega o carro,
você quase não acredita que
realmente ele vai ser seu”,
comentou a ganhadora.
Adayane contou à reportagem que estava bastante ansiosa
para receber seu veículo novo,
e que agora deve se encorajar
para encarar o trânsito, dirigindo seu próprio carro. “Eu
estava nervosa, mas muito feliz.

Riva do Rizolar, a ganhadora Adayane e Anderson Gomes, presidente da Acecastro

Sou recém-habilitada e o carro
da minha família é um uno mais
antigo, eu não dirigia, além de
ter medo, também achava ele
difícil de dirigir, mas agora eu
vou criar coragem, porque os

carros novos geralmente são
bem mais confortáveis e mais
leves”, destaca.
A entrega do carro foi realizada pela manhã, em frente
ao Supermercado Rizolar, da

qual Adayane é cliente e onde
havia preenchido o cupom que
deu direito à participação na
Campanha. Para o proprietário do supermercado, Rivadario Imbronizio, a importância

ESPORTE 2020

Secretaria Municipal de
Esporte e Juventude reabriu as
portas e já está na ativa. Desde
o último dia 22, a equipe administrativa retomou as atividades
e está montando o calendário
esportivo do ano. Já, os professores retornam a partir de 3 de
fevereiro, para o calendário das
escolinhas. De acordo com os funcionários, o serviço de vendas de
horários para aluguel de quadras
esportivas já está funcionando.
Além disso, a coordenação também já abriu inscrições para dois
campeonatos municipais.
O secretário da pasta, Marcos Rocco, comentou que esse
ano a coordenação irá ter os
mesmos campeonatos, outros

Divulgação

secretário Rocco adianta que
dois estaduais serão em Castro
serão retomados ao calendário.
“Estamos em conversas com os
coordenadores para as atividades
desse ano. A intenção é fechar
o calendário até 15 de fevereiro
para começarmos as divulgações,
mais adiantando. Teremos dois

Jogos Estaduais em Castro que é
o Jogos Escolares, fase macroregional (JEP’s) e o Jogos da Juventude. As disputas acontecerão em
maio e junho, respectivamente”.
Em relação as recreações
infantis, que acontecem nos bairros e no centro da cidade, Rocco
descreveu que essas atividades
retornarão logo após o início
as aulas, previstas para o dia 5.
“Temos a expectativa de atender
a comunidade local realizando
várias ações esportivas e proporcionando muito lazer para toda a
família. Tivemos bastante sucesso
no último ano, com centenas de
participações e acreditamos que
esse ano será ainda melhor”,
comentou o secretário.
Inscrições abertas
Sem tempo a perder, a coor-

12ª edição da
Campanha Sonhos de Natal
Em 2019 a Associação
Comercial e Empresarial de

Castro (Acecastro) realizou
a 12ª edição da Campanha
Sonhos de Natal, que além de
sortear o carro zero quilômetro,
também presenteou participantes com três smartphones, três
smart TVs e um kit cozinha com
oito itens. E, cada estabelecimento comercial participante
ainda fez o sorteio individual de
um vale-compra de R$ 300.
Para o presidente da instituição, Anderson Gomes, a
avaliação da ação é bastante
positiva, também por conta da
parceria firmada com as empresas participantes. “Eu entendo
que a ação foi um sucesso, tanto
do ponto de vista do lojista que
participou, como do cliente das
empresas participantes. Todos
os estabelecimentos comerciais tiveram a oportunidade
de premiar seus clientes, com
os vales-compra, já os clientes
tiveram ao todo quarenta e uma
chances de ganhar um prêmio,
através dos 283 mil cupons
distribuídos e dos quase 60
mil reais em prêmios sorteados
neste ano. Isso tudo mostra a
força do associativismo, e das
empresas que apoiam a já tradicional Campanha Sonhos de
Natal”, destacou.

NO TRONCO

Secretário fala sobre calendário esportivo
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

de uma cliente da unidade ter
ganho o principal prêmio da
campanha está na satisfação e
na possibilidade de contribuir
com a realização de um sonho
entre seus clientes. “Para
nós foi muito importante uma
cliente nossa ganhar o carro,
é muito gratificante termos
participado da campanha, sem
dúvida, valeu muito a pena. É
muito bom podermos ver mais
uma cliente feliz, se pudéssemos faríamos isso com todos,
mas como não é possível, ficamos felizes em poder contribuir
com a felicidades da ganhadora”, destacou.
Rivadario contou à reportagem que esta foi a terceira
vez que o carro da Campanha
Sonhos de Natal foi sorteado
para um cliente do Supermercado Rizolar. “Assim, convidamos a todos para continuarem a
comprar no Rizolar, porque dá
sorte, e estamos sempre batalhando para criar novas oportunidades para nossos clientes”,
finaliza.

denação de esportes da Secretaria Municipal de Castro já abriu
as inscrições para dois campeonatos do ano. Está previsto
para março a 1ª e 2ª divisão do
Campeonato de Futebol Amador
2020.
Aos interessados, a participação das equipes podem ser confirmadas até o dia 21 de fevereiro.
O secretário Rocco comentou que
a realização do ‘Amador’ acontecerá no primeiro semestre do ano
para que a equipe castrense que
disputa a Copa AMCG de Futebol possa dedicar-se apenas a
uma competição.
Mais informações sobre a
participação, valores e datas de
congresso técnico e sorteio das
equipes, a Secretaria estará respondendo às perguntas pelo telefone (42) 2122-5082.

Moacyr assina 'Ordem' para
reforma de unidade de saúde
O prefeito Moacyr Fadel
Junior assinou nesta segundafeira (27) Ordem de Serviço para
ampliação da Unidade Básica de
Saúde Derly Sebastião Prestes,
no Tronco, com recursos próprios
de R$ 327 mil.
A obra inclui ampliação e
readequação dos espaços com
aumento da sala de recepção e
construção de dois banheiros com
acessibilidade para os usuários,
adaptação de outro banheiro, troca
da rede elétrica e hidrossanitária,
do telhado e esquadrias, substituição de algumas janelas, pintura
interna e externa, novo revestimento cerâmico e prevenção de
incêndio. A UBS será ampliada em
mais 161,43 metros quadrados. A
obra inicia em fevereiro e deve ser
concluída no prazo de oito meses.

“Vamos entregar à população mais
uma unidade de saúde reformada
e ampliada, oferecendo melhores
condições de trabalho para os
profissionais e de atendimento à
nossa população”, disse o prefeito
Moacyr Fadel Junior.
Mais
Esta é a décima segunda Unidade Básica de Saúde que recebe
obras. A Prefeitura já entregou a
reforma, ampliação e readequação de outras 11 unidades, além
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e da construção da
nova sede do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS). Para as
comunidades rurais foram entregues quatro módulos de saúde no
ano passado e outros seis serão
implantados este ano.
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Juca é eleito presidente da AMCG
Divulgação

Fortalecimento
da entidade é a
meta da gestão
para esse ano

destacando os projetos já desenvolvidos nas áreas de Cultura e
Esportes, que vem promovendo
o desenvolvimento regional com
forte atuação de seus gestores.
As demandas em comum dos
municípios devem seguir sendo
foco dos prefeitos da AMCG.
“Este trabalho não pode parar”,
avalia Juca, lembrando-se de uma
das bandeiras da gestão do prefeito de Telêmaco Borba, Marcio
de Matos à frente da AMCG.
Além de lutar por questões em
comum dos municípios da região,
Matos focou debates em questões
nacionais que pautaram a política
no último ano. “Passamos por
questões nacionais que envolvem
a gestão de todos os municípios,
como a Reforma da Previdência
e as discussões do novo pacto
federativo e eleições unificadas”,
lembrou o presidente da AMCG.
Estas e outras questões entraram
na pauta e envolveram os prefeitos da região.

Da Assessoria *
O prefeito de Jaguariaíva
José Sloboda (Juca) foi eleito na
manhã de sexta-feira (24) como
presidente da Associação dos
Municípios dos Campos Gerais
(AMCG). A eleição, por aclamação, coloca Juca pela terceira vez à
frente da entidade, já que comandou a AMCG por dois mandados consecutivos entre 2017 e
2018. Desta vez, também fazem
parte da diretoria os prefeitos de
Carambeí, Osmar Blum, como
vice-presidente; de Ortigueira,
Lourdes Banach, como tesoureira; e de Palmeira, Edir Havrechacki, como secretário. A posse
está agendada para 7 de fevereiro
às 10 horas em Jaguariaíva, no

Eleição de José Sloboda (Juca) foi por aclamação
Cine Teatro Valéria Luercy.
A proposta de Juca para o ano
de 2020 é o fortalecimento, em
conjunto, das entidades regionais
a exemplo da AMCG, Consórcio Intermunicipal de Saúde dos
Campos Gerais (CimSaúde) e
Consórcio do SAMU Campos
Gerais (CimSamu). “Temos
questões específicas para desen-

volver. E a área da saúde continua sendo uma das prioridades”,
aponta, lembrando que a criação
do CimSamu foi uma de suas
lutas em 2017 e que começa a
ser efetivada agora, com o funcionamento do SAMU Regional em
seu município, Jaguariaíva. “Os
prefeitos tem que se unir para efetivar este serviço em toda a região

dos Campos Gerais”, avalia.
Quanto a AMCG, o presidente eleito pretende continuar
levando os serviços da entidade
para todos os municípios associados. “Já vínhamos fazendo
um trabalho de envolvimento de
todas as Prefeituras. Mas a ideia
é expandir a atuação em todos os
municípios da região”, adianta,

Desenvolvimento
Ainda em sua gestão, o pre-

feito de Telêmaco Borba incentivou a capacitação de gestores
e servidores para o desenvolvimento de seus municípios e
regional. Qualificações para o
incremento de renda, contas
públicas e formação de lideranças foram promovidas em parceria com a AMCG. “Sabemos que
para o desenvolvimento temos
que focar na capacitação das
pessoas envolvidas no processo.
Por isso desenvolvemos e fomos
parceiros nessas ações”, contou
Matos.
Outra questão destacada
pelo presidente da AMCG que
teve início no último ano por
meio da entidade, e que deve
render frutos para os próximos
anos, foi a assinatura da carta
de intenção para promover a
região dos Campos Gerais como
parceira da região de Kansai no
Japão. “Vimos nesta proposta
a possibilidade de contar com
diversos tipos de investimentos
para a região a médio e longo
prazo”, explicou o presidente da
AMCG.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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em retribuição
Graceja

E

ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (28/01)
Afonso conforta Lola, que

AMOR DE MÃE
Terça-Feira (28/01)
Vitória encontra Tiago
machucado, e percebe a tensão entre o filho e Belizário.
Raul exige que a PWA faça
uma retratação pública sobre o
episódio da escola, e Álvaro se
irrita. Januário e Oliveira trocam
provocações, e Lurdes não lhes
dá atenção. Lurdes e Leila visitam Magno. Danilo pressiona
Gabo sobre Thelma. Vinícius
confronta Raul e acaba expulso
de casa. Raul cobra a presença
de Vitória no caso da PWA, e
Álvaro fala sobre Lucas. Betina
e Leila se enfrentam durante a
visita a Magno. Betina se despede de Magno e conta que
passará um tempo com sua
mãe. Tales informa a Estela que
desistiu do plano contra Lídia.
Estela revela a Lídia a verdade
sobre Tales. Vinícius se encontra com Amanda. Tiago conta
a Vitória que foi ignorado por
Belizário. Lucas auxilia Álvaro.
Marina se muda para a casa de
Betina. Lídia acusa Tales de
golpista. Magno é atacado no
presídio, e Lurdes se desespera. Vitória rompe seu contrato com Álvaro.

Escorpião: Lua e Vênus
indicam sorte para você nas
finanças, mas cuidado para não
torrar tudo com bobagens. Evite
comprar qualquer coisa por
impulso. No trabalho, pode se
destacar com ideias e sugestões
criativas.
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SALVE-SE QUEM PUDER
Terça-Feira (28/01)
Donato é imobilizado pelos
comissários do voo. Luna cede
ao amor que sente por Juan e
aceita reatar com o ex-namorado. O avião onde estão Kyra
e Alexia faz um pouso forçado
em Cancún. Luna recebe Kyra
e Alexia no resort. Alan pede
à prima Alexia que volte para
o Brasil. Alexia se encanta com
Renzo e se envolve com o rapaz.
Helena repreende Téo por querer documentar o furacão. Alexia fica irada ao perceber que
Renzo furtou seu anel da sorte.
Ela convence Kyra e Luna a irem
com ela atrás de Renzo.

sofre com a partida do filho.
Shirley chega ao armazém.
Passam-se alguns meses. Isabel se forma. Julinho passeia
com Soraia. Lúcio participa de
movimentos estudantis. Clotilde
disfarça sua gravidez. Soraia
invade o quarto de Julinho e os
dois se beijam. Genu vê Isabel
e Felício no cinema. Alfredo
e Adelaide discutem. Clotilde toma uma decisão sobre
o bebê, e Durvalina a repreende. Olga reclama do salário
de Zeca. Genu conta de Isabel
para Lola. Isabel confidencia a
Lili sobre Felício. Incentivada
por Shirley, Inês dá um ultimato
em Carlos. Lola questiona Isabel sobre seu namorado.

Touro: Você vai concentrar
boa parte da sua energia na realização de seus projetos para o
futuro. Busque o apoio de pessoas confiáveis e que tenham ideais semelhantes aos seus. Mas
não espere demais dos outros:
alguns podem decepcionar.
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MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (28/01)
Rita confirma a Carla que é
mais seguro que Raíssa se afaste
de Rui. Madureira e Lígia namoram. Max decide organizar uma
festa em comemoração a Rafael,
e Regina e Guga se preocupam.
Carla encerra o contrato de Rui
com Raíssa. César exige conhecer a família de Daniel. Fake
divulga a foto de Andressa e
Henrique se beijando, e Diana
culpa a Chapa Quente. Anjinha incentiva Fafi a pressionar
Henrique. Andressa e Fafi se
entediam com Henrique. Fafi
sugere a Jaqueline e Anjinha
que a Chapa Quente promova
um beijaço no colégio e Diego
ouve. Max decide apostar na
bolsa de valores. Filipe estranha a ausência de Leila. Lara
surpreende Leila em seu escritório. Margarida falece, e Meg,
Raíssa e Guga apoiam Camelo
e Serginho. Joaquim vê Lígia e
Madureira se beijando. Rita diz
a Filipe que aceita compartilhar
a guarda de Nina com Lígia.

Libra: O dia será de muito
trabalho, organize bem as tarefas e
tente não deixar nada para depois.
Sua saúde pode estar mais sensível: alimente-se bem e respeite os
limites. Muito cuidado com brigas
e intrigas no emprego.
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RESUMO DE NOVELAS

Áries: Confie na sua intuição
para identificar boas oportunidades no trabalho. Agarre uma
oportunidade de estudar e aprender nova função ou se aperfeiçoar
no que faz. Será cansativo, mas é
pelo bem do seu futuro.
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ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

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

A forma mais barata de fazer negócio!
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BARRACÃO PRÉ
MOLDADO SEMI-NOVO
Em oferta 01 galpão de 200 mts²
por R$15.500 e 01 galpão de 100
mts² por R$7500,00 e 08 pilares de
concreto sem uso para retirar por
R$3450,00. Mais informações: (42)
9 9935-9235.

NIKON + MALA
Vendo uma câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em perfeito estado de uso. Valor R$
1.100. Fone (42) 9 99720758. Acompanha mala e
carregador de bateria.

3232-5148
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CAPOTAMENTO NA ESTRADA

Castrense morre em rio na Terra Nova
Divulgação / Stive Noticias

Laudo do IML
mostrará a
causa da morte
do rapaz

MOTORISTA RECUSA ATENDIMENTO

Grávida fica ferida em
capotamento de carro

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Acidente registrado na
madrugada de segunda-feira
(27) em Castro, tirou a vida
do jovem Lucas Eduardo
Hubert, de 23 anos. A situação foi registrada pelo Corpo
de Bombeiros, polícias militar e civil na estrada da Terra
Nova.
Segundo informações de
boletim, o carro em que a
vítima estava, um Fiat/Uno,
transitava pela pista quando
Lucas teria perdido o controle
em uma das curva da estrada
e acabou capotando o carro,
caindo em um córrego.
Carros que passavam pelo
local imediatamente aciona-

Divulgação

Bombeiros mergulharam para retirar vítima da água, mas ele já estava morto

ram as equipes de socorro do
Corpo de Bombeiros, pensando em se tratar de afogamento. Chegando ao local,
os militares mergulharam no
pequeno lago, porém, retiraram o jovem já sem vida.
Foi realizada a tentativa de
reanimação, mas infelizmente
Lucas havia entrado em óbito
minutos antes.
O corpo foi encaminhado

MANDADO EM ABERTO

Foragido é morto
após confronto
com a PM
Jaguariaíva – Confronto
armado entre a Polícia Militar e
um foragido da Justiça acabou
em morte, na noite de sexta-feira
(24), em Jaguariaíva. De acordo
com a PM, o rapaz, de 24 anos
foi baleado e morreu antes do
atendimento médico.
Conforme boletim, os policiais realizavam patrulhamento
de rotina na rua professor João
Antônio Santo Lima, bairro Bela
Vista, quando tentou abordar
dois homens. Ao perceber a presença policial eles fugiram, não
obedecendo a ordem de parada
da equipe. “Um deles atirou
contra a PM e foi então que os
tiros começaram”, comentou os
militares.
Ao revidar, o tiro acertou um
dos suspeitos.
Identificado pelo Instituto
Médico Legal como sendo Marlon Thomaz de Miranda, o rapaz
possuía em seu desfavor mandado de prisão e era considerado
foragido da Justiça.
A PM apreendeu a arma utilizada por Marlon durante o confronto.
Divulgação

DECOMPOSIÇÃO

Corpo é
encontrado
em córrego
A Polícia Militar de Ponta
Grossa encontrou um corpo em
avançado estado de decomposição em um córrego no bairro da
Ronda.
A situação ocorreu na manhã
de domingo (26) na rua Abelardo
Brito. O corpo é de um homem e
foi encaminhado para o Instituto
Médico Legal de Ponta Grossa.
Os peritos irão fazer exames
para identificar a vítima e saber
as causas da morte. Até o fechamento desta edição o IML não
havia divulgado os nomes constantes nos documentos de identificação e causas.

para o Instituto Médico Legal
onde passará por exames de
necropsia. O laudo irá indicar
se Lucas morreu por afogamento, ou se pôde ter um mal
súbito dentro do carro, perdendo o controle da direção.
Equipes da Polícia Militar
isolaram o local até a chegada do IML e investigadores da Polícia Civil coletaram
algumas informações para

abertura de inquérito e investigar as causadas da morte
do rapaz.
Ainda de acordo com a
Polícia Militar, um guincho
tentou remover o veículo juntamente com um trator, mas
a tentativa não deu certo. O
carro acabou sendo liberado
para os familiares da vítima,
que se disponibilizaram em
retirá-lo do córrego.

MORTE EM 2017

Justiça se posiciona sobre
o caso de Estelio Viatroski
Ponta Grossa - Justiça
condenou um motorista por
atropelar e matar um ciclista,
em Ponta Grossa, a prestar serviços comunitários.
A sentença foi proferida na
quinta-feira (23).
O ciclista Estelio Viatroski morreu em novembro
de 2017, após ser atropelado em uma estrada que dá
acesso ao Distrito de Itaiacoca. A vítima estava com
um grupo de ciclistas.
Além da prestação de 720
horas de serviços comunitários, José Kulcheski, de 78

anos, foi condenado a pagamento um salário mínimo ao
Conselho da Comunidade e
teve suspensa por dois meses
a habilitação para dirigir veículos automotores.
Conforme a sentença, no
dia do acidente o motorista
tentou ultrapassar um maquinário agrícola e atingiu o
grupo de ciclistas. O homem
prestou socorro e fez o teste
do bafômetro, que apontou
negativo para ingestão de
bebida alcoólica.
O réu ainda pode recorrer da sentença.

O acidente
Estelio Viatroski pedalava
com outros quatro ciclistas
no dia 14 de novembro de
2017. Eles seguiam sentido
Ponta Grossa.
O Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma
em Emergência (Siate) foi
acionado, mas o ciclista
não resistiu aos ferimentos
e morreu no local do acidente. Um segundo ciclista
ficou gravemente ferido e foi
encaminhado para o ProntoSocorro Municipal (PSM).
Posteriormente se recuperou.

Mulher teve ferimentos pelo corpo e foi levada ao Regional
Ponta Grossa – Mulher de
25 anos, grávida de oito meses,
ficou ferida após se envolver
em acidente de carro, na noite
de domingo (26), em Ponta
Grossa. De acordo com informações, o carro em que ela
estava capotou em uma estrada
rural.
A situação foi registrada
próximo ao Capão da Onça,
localidade de Ponta Grossa.
A jovem, que não teve o nome
revelado, estava de carona no
veículo. Ela foi atendida pela
equipe de socorro do Samu e

precisou ser encaminhada para
o Hospital Regional com ferimentos por todo o corpo.
O caso será investigado
pela Polícia Militar, uma vez
que o homem, que dirigia o
carro, fugiu do local, recusando
atendimento médico. Algumas
pessoas que presenciaram o
capotamento, alertaram os
militares que o homem dirigia
em alta velocidade.
Até o fechamento desta
matéria, a vítima ainda não
havia se pronunciado sobre o
acontecimento.

ENVOLVENDO UM CAVALO

Professor de Muay Thai
morre em acidente
Divulgação

ENTRE CASTRO E CARAMBEÍ

Motorista fica ferido em acidente
Capotamento registrado na
PR 151, entre Castro e Carambeí, deixou uma pessoa ferida ao
final da tarde de sábado (25). A
vítima, um homem de 31 anos
precisou ser encaminhado para o
hospital em situação grave.
Policiais rodoviários atenderam a ocorrência no quilômetro
301 da pista, depois que o motorista perdeu o controle do carro e
capotou na rodovia.
O homem que não teve o
nome revelado pela polícia ficou
preso nas ferragens e teve feri-

Divulgação

Acidente aconteceu no quilômetro 301 da rodovia
mentos na cabeça e fratura na
perna esquerda.

Ele foi levado para o Hospital
Municipal de Ponta Grossa.

CÂMERAS FLAGRARAM

Vereador é o principal suspeito
na morte de empresário
Ivaí - Everaldo Manfron,
de 48 anos¸ empresário e
morador de Ivaí, morreu
na noite de sábado (25) no
Hospital Regional de Ponta
Grossa. Segundo o relatório
da Polícia Militar, ele foi esfaqueado na manhã de sábado
supostamente por um vereador da cidade de Ivaí.
Conforme Polícia Civil, a
vítima levou vários golpes de
faca pelo corpo e no local do
crime foi encontrado em estado
grave, porém, ao ser encaminhado a um hospital acabou
não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Everaldo

Divulgação

Everaldo Manfron era dono
de uma mercado em Ivaí

era dono de um mercado na
cidade de Ivaí e estava trabalhando quando foi esfaqueado.
A polícia relatou que câmeras
de segurança do local mostraram que o vereador chega na
sala do empresário e tira uma
faca da cintura. Em seguida,
desfere vários golpes de faca
na vítima e depois foge.
O vereador se apresentaria na delegacia da cidade na
segunda-feira (27) para contar
a motivação do crime, porém,
até o fechamento desta edição a polícia não tinha informações sobre o paradeiro do
suspeito.

Diego era ligado às artes marciais e tinha projeto comunitário
Ponta Grossa – Foi velado
e sepultado na tarde de sábado
(25) o jovem Diego Henrique
Gonçalves Ferreira, de 22 anos.
Diego morreu na madrugada
de sábado vítima de acidente
de moto na BR-376, em Ponta
Grossa, envolvendo um cavalo.
O rapaz comandava um projeto
social de Muay Thai na comunidade do Santa Maria e era bastante conhecido.
Diego perdeu o controle
da motocicleta que estava e
acabou atropelando um cavalo
que cruzava a via na altura do
KM 496. Ele entrou em óbito
ainda no local. O cavalo também morreu com o impacto e

foi removido pelo guincho da
concessionária.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal, havia um segundo
animal que estava na região.
Ele foi recolhido e levado para
a ‘Chácara do Patrício’ em
Balsa Nova-PR, sob a guarda
da Concessionária, para identificação do proprietário.
A responsabilidade neste
caso é do dono do animal solto
na pista. Quando identificado, o
mesmo será encaminhado à delegacia da Polícia Civil e passará
a responder inquérito policial.
A Associação de Moradores do
Santa Maria lamentou a morte
de Diego nas redes sociais.

IDENTIFICADO PELO IML

Jovem morre afogado
no Rio Tibagi em PG
Da Redação
O Instituto Médico Legal, de
Ponta Grossa, identificou como
Cleiton Vaz de Araújo Souza o
menino de 13 anos que morreu
afogado na tarde de domingo
(26) em um acesso ao Rio
Tibagi.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para prestar atendimento,
porque as pessoas que estavam
com ele não conseguiam encontrá-lo.
Após buscas e achar Cleiton,

os socorristas tentaram reanimar
o jovem, mas ele já estava morto.
O adolescente morava no
bairro Gralha Azul e foi sepultado na segunda-feira (27),
às 16 horas, no cemitério São
Vicente de Paula.

Divulgação
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Roupa com 50% de
desconto à vista

Terça-feira, 28 a 30 de Janeiro de 2020

Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!

cleucimara@hotmail.com
'Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer'.
Santo Agostinho

Aliança pelo Brasil em Ponta Grossa

Divulgação

Divulgação

*6

x nos cartões de crédito
EM NOVO ENDEREÇO!!!

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

O policial
militar
Ricardo
Menarim
de Lima,
de Tibagi,
reserva a
terça-feira
(28) para
receber
parabéns
pelo
aniversário
O empresário Adriano Comasseto
em ritmo de aniversário. Felicidades!
O nascimento do Aliança pelo Brasil, em Ponta Grossa, na sexta-feira (25),
mesmo que simbólico, foi merecedor de um bolo gigante ao final do
encontro. Para cortá-lo, coube a deputada federal Aline Sleutjes; a
organizadora do evento na cidade, Keyla Ávila, e os apoiadores
Douglas Taques Fonseca, presidente da ACIPG, e o ex-deputado Federal,
Otto Santos da Cunha. Mais de 550 pessoas marcaram presença

Estreando idade nova,
Emerson Pugsley.
No registro ao lado da esposa
Valeria Favero Pugsley.
Muitas bênçãos!
Divulgação
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O jornalista
Miguel Luiz
Medeiros,
presidente da
ABRAJET
(Associação
Brasileira de
Jornalistas de
Turismo) - Rio
Grande do Sul
- reserva o dia
31 para festejar
idade nova.
Parabéns!
Divulgação

Felicidades
para Maria
Augusta
Pereira
Jorge que
completa
aniversário
dia 02 de
fevereiro

Divulgação
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Maria
Cristina e
Konstanty
Horodyski
comemorando 44 anos
de união e
cumplicidade.
Parabéns!

Maredy Graeser Abib e Luís Cezar Abib, casal
diretor do Hotel Fazenda Hidromineral Dorizzon.
Dia 01 de fevereiro é dia de cumprimentar Maredy,
por mais um ano de vida. Muitas felicidades!
Divulgação

28/01

Josué Corrêa
Fernandes
recebe
cumprimentos
de aniversário
no dia 30
de janeiro.
Parabéns!

Guilherme van Mierlo
Andréa Marinoni Jonczyk
Carlos A. C. Dias
Claudiney Iank
Paulo Gallo
Ricardo Menarim
Rosane Iank Babi

29/01

Felipe Tomadon
Ataíde Chagas

Camila Age
Eliezer Coutinho
Gustavo Bueno da Rosa
Julia de Lara
Chede Bourguignon
René Serpe Rouede
Douglas Santos Silva
Kyara Gomes
(Câmara de Carambeí)

30/01

Natália Hey Menarim
Melissa Milléo Kiel

