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Aumenta número de
sem-teto e pedintes

Tibagi lança
campanha
'Não dê Esmola'
Divulgação

CARAMBEÍ

Fotos: Luana Dias

ORTIGUEIRA

NOVAS VAGAS DE
EMPREGO NA KLABIN
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21 VAGAS

TRÊS REALIDADES e

Radialista é preso por
tentativa de feminicídio

MOMENTO da prisão

Prefeitura oferece
vagas de emprego

muito para se contar

É cada vez mais comum em Castro a presença de pessoas pedindo esmola e de moradores de rua. Nos
semáforos, nas saídas de supermercados e restaurantes, nas portas de instituições financeiras, sobretudo,
nas ruas mais movimentadas e onde há maior concentração de estabelecimentos comerciais, pedestres e
motoristas se deparam todos os dias com pessoas que pedem dinheiro. Paralelamente, também é cada
vez mais habitual ver pessoas dormindo e até morando sob pontes, em marquises, nos pontos de ônibus,
praças e diversos outros locais públicos. Fazem parte destes grupos pessoas de todas as idades, e que se
tornaram pedintes ou moradores de rua pelas mais diferentes razões. A reportagem do Página Um News
ouviu algumas destas histórias, e nesta edição, conta como a trajetória das ruas começou para alguns
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destes, com quem o castrense cruza todos os dias.

PONTA GROSSA

Divulgação

Vencedora do Bem
Estar é conhecida

O programa 'Bem Estar'
premiou no gabinete do prefeito
Osmar Blum Chinato, em Carambeí, as cinco participantes que
mais perderam peso na primeira
edição. No total, 225 pessoas
participaram do programa e
juntas totalizaram 1.100 quilos
perdidos ao longo de quatro
página 4
meses de atividades.

FOLHETOS foram distribuídos

A campanha 'Não dê Esmola – Mostre o Caminho',
que busca orientar a população
para os malefícios que a esmola
pode causar e também sensibilizar para o apoio a causa, foi
lançada oficialmente na sextafeira (31). A primeira atividade
da campanha, desenvolvida
pelo Comitê Intersetorial de
População em Situação de Rua
em parceria com a Prefeitura,
foi uma blitz informativa para
população, que envolveu distribuição de folhetos, abordagem
da comunidade e fixação de
página 4
cartazes.

Radialista de Ponta Grossa, identificado pela Polícia
Civil como sendo Júlio César
Kayanuma, suspeito de tentar
matar a ex-namorada a facadas, foi preso na manhã de
segunda-feira (3). Ele deve
responder por tentativa de
feminicídio, de acordo com a
Polícia, provavelmente o crime
foi passional. A situação foi
registrada na madrugada de
sexta-feira (31), no Conjunto
página 7
Costa Rica.

Divulgação

Prefeitura de Carambeí
abre no dia 17 de fevereiro o
prazo para inscrições para novo
concurso público. A oferta é
de 21 vagas para os cargos de
advogado, assistente social,
contador, professor, professor
de educação infantil, professor
de educação física e psicólogo.
Os salários vão de R$ 1.443,12
página 6
a R$ 5.082,88.

EM GIRO PELO PARANÁ

Aline consolida o 'Aliança pelo Brasil'
Divulgação

Divulgação

HINO NACIONAL e a fala do presidente Bolsonaro em um telão, durante encontro em Curitiba

Equipe motivada na estrada e uma
deputada com muito entusiasmo. Essa
foi a receita para o êxito da missão
de promover com lideranças políticas regionais a assinatura de fichas
de apoiamento à criação do Partido
Aliança pelo Brasil, do Presidente Jair
Bolsonaro.
O itinerário começou por Ponta
Grossa, no dia 24 de janeiro, e até 2
de fevereiro percorreu Castro, Centenário do Sul, Pato Branco, Jardim
Olinda, Maringa e culminou em Curitiba. Na Capital do Paraná, em dois
telões, o presidente Jair Bolsonaro
conversou com os convidados, já a
deputada Aline Sleutjes teve discurso
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elogiado e aplaudido.

ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA

PRIMEIRA RODADA

CORONAVÍRUS

O Operário Ferroviário enfrenta o Barbalha-CE, nesta
quarta-feira (5), pela primeira
fase da Copa do Brasil 2020.
Na última vez que o Fantasma
disputou a competição nacional,
a equipe alvinegra chegou até a
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segunda fase.

O secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto, assinou a
resolução ativando oficialmente
o Centro de Operações em
Emergências (COE) com o
objetivo de definir as estratégias
para o enfrentamento ao Novo
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Coronavírus.

Operário pega
o Barbalha pela
Copa do Brasil

página 5

Beto Preto
ativa Centro
de Operações

Polícia resgata 400 gatos
Nem sempre o que vale é a intenção. Na tentativa de ajudar os
tantos animais que precisam, algumas pessoas perdem o controle, e
de protetor acabam tornando-se o
opressor. O Transtorno de Acúmulo
de Animais, conhecido como Síndrome de Noé, é uma doença grave, ex-

tremamente lesiva para os animais,
para o acumulador e a sociedade.
Embora infelizmente muito comum.
Em Ponta Grossa, após denúncia, a
Polícia Ambiental juntamente com
a Secretaria do Meio Ambiente encontrou cerca de 400 gatos em uma
página 7
residência.
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LOCAL não permitia criação de animais

NESTA SEGUNDA-FEIRA

Câmara Municipal recebe pedido de cassação de prefeito
página 3
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EDITORIAL

MOACYR NA TRIBUNA
Eis que de repente, não mais que de repente, o alcaide
de Castro desembarcou no Plenário da Câmara Municipal de Castro, justamente na primeira sessão ordinária de
2020. Assim, sem mais, nem menos, Moacyr Fadel aportou na tribuna, ante o olhar estupefato dos 13 vereadores
castrenses. Sem adiantar sobre o que iria falar, Moacyr
simplesmente disse que estava ali para prestar contas dos
três anos da sua atual gestão. A boa e velha política da boa
vizinhança. Enumerou ações, desenrolou números e, de
forma mais que humilde, prometeu que as portas do seu
gabinete estarão abertas a todos os vereadores, neste ano
eleitoral. Quem viu, e ouviu, verá.

Sandro A.
Carrilho
O reboco da retrofit
A arquitetura política no Brasil
precisa de grande reformulação, a
começar pelo reforço das identidades partidárias, hoje esgarçadas
como pano roto imprestável. Partidos abandonaram seus programas
iniciais, arrastados pela débâcle das
ideologias, cujo marco foi a derrubada do Muro de Berlim.
O socialismo clássico perdeu
as estribeiras, o liberalismo mais
parece uma parede rebocada a todo
momento, ao gosto do experimentalismo de governantes sem rumo
fixo, enquanto a social-democracia se
estiola, perdendo substância.
Por aqui, o esforço de renovação
tem se concentrado na superfície,
mais claramente no nome da sigla.
O DEM, que substituiu o PFL, se
esforçou para apagar sua ligação
com a ditadura militar. O PMDB,
mais recentemente, tirou o P de partido, mas não conseguiu acender a
velha chama que Ulisses Guimarães
carregou por anos a fio, sob os hinos
da liberdade, dos direitos humanos
e da democracia. Bolsonaro tenta
criar um partido para chamar de seu,
o Aliança pelo Brasil, cujo escopo
aponta para três Bs: boi, bíblia e
bala.
Cheguemos perto do PT. Onde
está a coluna vertebral do ente criado

* Gaudêncio Torquato

em fins dos anos 80 no ABC Paulista, sob o calor do chão de fábricas,
o grito rouco de Lula, a bandeira
vermelha do socialismo e a corrente
uníssona de trabalhadores? Hoje, o
PT está no epicentro da crise política
que, há tempos, massacra a imagem
de protagonistas, muitos expulsos
da vivência congressual pelo voto,
alguns detidos e outros respondendo
a processos.
O PT está na caldeira fervente da
Operação Lava-Jato. A sigla saiu da
redoma do exclusivismo ético e moral
em que se refugiou por muito tempo.
Já não tem credibilidade para fazer a
pregação entre “nós e eles”. O PT,
como outros entes partidários, pode
fazer algo para limpar sua fachada?
O governador do Maranhão, Flávio Dino, apontou uma pista. Estreita,
mas pode ser o início de ampla
remodelagem. Sugeriu a mudança
de nome. Surgiu até a expressão
“retrofit”. Esse termo, surgido na
Europa e Estados Unidos, significa
"colocar o antigo em forma" (retro
do latim "movimentar-se para trás"
e fit do inglês, significando adaptação, ajuste). Na arquitetura, abriga
um conjunto de ações de modernização e readequação de instalações. O
objetivo é preservar o que há de bom
na velha construção e adequá-la às

exigências atuais.
Fiquemos, por enquanto, na
mudança de nome. Dará resultados?
Depende. Colocar uma embalagem
nova num produto desgastado mais
parece um drible para enrolar eleitor.
Mudar nome de partido sem mudar
as pessoas ou reinserir um programa
ideológico é querer dar uma solução
perfunctória, inútil. Como se diz no
vulgo: tapar o sol com peneira. Mas
pode ser a chave para abrir a porta.
Nesse ponto, convém lembrar o
conceito de identidade e de imagem.
Identidade é a soma do escopo programático, tradição, lutas, história
de sucesso e insucesso, quadros,
enfim, tudo que lembre a grandeza
do partido. Imagem, por sua vez, é a
projeção da identidade, a percepção
sensitiva captada pelos cidadãos, a
ideia que se tem da agremiação.
A imagem dos partidos brasileiros está no fundo do poço. E sua
elevação para níveis satisfatórios não
se dará apenas por meio de artifícios
do marketing, o que chamo também
da cosmética partidária. Voltemos
ao exemplo da parede. Pintar uma
parede velha sem mexer no reboco
poderá deixá-la bonita por pouco
tempo. Desabará se não receber
massa para sustentá-la.
Mais que retrofit imagético,

os partidos deverão mexer em sua
completa engenharia, montando uma
base de conceitos e programas, um
arsenal de compromissos, estruturas
sólidas capazes de suportar as tempestades da política. E o que acontecerá se as siglas não se vestirem
com o manto de conteúdos? Ora,
afastamento progressivo da sociedade. Os eleitores acabarão votando
em figuras do momento, aventureiros, impostores, perfis canhestros e
sem preparo.
Sob essa teia, entraremos nas
próximas rodadas eleitorais. Não se
percebe no horizonte nenhum sinal
de renovação partidária, a partir
das premissas aqui expostas. Um ou
outro partido, como o Novo, engatinham na trilha mudancista. Mas uma
andorinha só não faz verão. E tem
faltado a essa sigla capacidade de
comunicação e de articulação social.
O momento sugere seguir os
passos de Zaratustra, o profeta de
Nietsche: "novos caminhos sigo, uma
nova fala me empolga. Cansei-me das
velhas línguas. Não quer mais o meu
espírito caminhar com solas gastas."

PRIMEIRA SESSÃO
Surpresas à parte, o
prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior (Patriotas) pediu para
usar o expediente do legislativo castrense para falar
aos vereadores. Foi na noite
desta segunda-feira (3), na
primeira sessão da Casa de
Leis.
PRIMEIRA SESSÃO II
Até o início dos trabalhos,
nem a presidência da Casa
sabia o conteúdo da fala de
Moacyr, muito menos alguns
aliados, a exemplo do vereador Gerson Sutil, que sequer
tinha conhecimento que o
chefe do executivo compareceria na sessão.
PROPÓSITO
Bem intencionado, Moacyr
usou do expediente para falar
dos seus investimentos e conclamou a todos os parlamentares para que se unam em um
único propósito, que é o crescimento de Castro. Claro que os
da base entram pela porta da
frente, já os da oposição ...

ELE SABE?
Equece o prefeito que para
crescer é preciso empregos. E
o que se vê na cidade são mais
empresas fechando, do que
investindo em Castro. Nesses três anos de seu governo,
nenhuma indústria de grande
porte apostou em Castro, nem
mesmo a prometida indústria
de embalagens chinesa, a qual
Moacyr chegou a fazer propaganda, e ficou na saudade.
SANDRO ALEX
A Câmara Municipal de
Castro mudou de 6 para o dia
12 deste mês, a data da Consulta Pública que a Secretaria
Estadual de Infraestrutura e
Logística e o Departamento
de Estradas de Rodagem do
Paraná (DER/PR) farão na
cidade. O pedido partiu do
próprio secretário Sandro Alex
(PSD), para adequar a sua
agenda ao evento e marcar
presença.
*peixes são encontrados
mortos no Socavão. * Holanda
fecha 19 presídios.

* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular da
USP, consultor político
e de comunicação
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Resenhas rápidas e radicais
Saúde
– ou a falta
dela – é uma fatalidade que deve ser melhora explorada!
RESENHAS
RÁPIDAS
E RADICAIS

De todas as teorias expostas sobre Saúde e Educação para todos, a melhor que foi pensada pelos Governos para
atender
a população
a de aumentar
e criar
novosser
impostos.
Enquanto
alguns poucos
Saúde
- ou a marginalizada
falta dela ou
- éexcluida
uma foi
fatalidade
que
deve
melhor
explorada!
lutam
para encontrar salários que protejam suas famílias em um Plano de Saúde, o Poder Público sempre divulga
De todas as teorias expostas sobre Saúde e Educação para todos, a melhor que foi pensada pelos Governos para atender a população marginalizada ou excluida foi
temporárias
os mais
pobres.
Massuasa famílias
falta em
deumplanejamento
com
os sempre
valores
afórmulas
de aumentar eou
criarsoluções
novos impostos.
Enquanto algunspara
poucosatender
lutam para encontrar
salários
que protejam
Plano de Saúde, o Poder
Público
divulga fórmulas ou soluções temporárias para atender os mais pobres. Mas a falta de planejamento com os valores arrecadados e os prazos definidos para as decisões
arrecadados e os prazos definidos para as decisões parciais que são apresentadas faz com que muitos paguem
parciais que são apresentadas faz com que muitos paguem com a vida esta espera, seja ela nos portões dos hospitais ou aguardando uma consulta que foi agendada
com atrás.
a vida
esta
ela nos
portões
hospitais
ou aguardando
consultatodos
quepassam
foi agendada
meses
Reféns
dos espera,
prazos e dasseja
conclusões
de obras
que foramdos
inauguradas
com discursos
diante de uma uma
pedra fundamental,
a impressão demeses
que
se
preocupam
com a dos
saúde prazos
da população.
Mas, conclusões
no fundo, nossa saúde
– ou a falta
delaforam
- é apenas
uma convergênciacom
de causas
inevitáveis,diante
consideradas
uma
atrás.
Reféns
e das
de obras
que
inauguradas
discursos
de naturais,
uma pedra
fatalidade que deve ser melhor explorada em grandes momentos politicos de convencimento. Isso algum dia pode mudar?
fundamental, todos passam a impressão de que se preocupam com a saúde da população. Mas, no fundo, nossa
saúde – ou a falta dela - é apenas uma convergência de causas inevitáveis, consideradas naturais, uma fatalidade
que deve ser melhor explorada em grandes momentos politicos de convencimento. Isso algum dia pode mudar?
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Os fundos do Condomínio Vivace virou depósto de lixo, em plena luz
do dia. A cena foi flagrada na manhã de terça-feira (28). Como se fosse
a coisa mais normal, o motorista despejou a carga de lixo que trazia em
um terreno, sem que ninguém fizesse nada.
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Temperatura

Umidade

25 ºC
16 ºC

95%
66%

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

Quarta
05/02

26

ºC

17 ºC

89%
61%

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

Quinta
06/02

REDAÇÃO

Clima

27 ºC
16 ºC

95%
58%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 03/02/2020
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EM GIRO PELO PARANA

Aline consolida o 'Aliança pelo Brasil'
Divulgação

Em giro pelo
Paraná, Evento
de Apoiamento
foi à Curitiba

PIB NA VEIA
A construção civil é um dos motores da economia. Quando ela
vai bem, impulsiona empregos, renda e aumenta a arrecadação dos
governos. Ou, no jargão usado pela Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), o crescimento do setor é “PIB na veia”.
No Paraná, Guarapuava é exemplo disso. Entre 2018 e 2019, a
construção civil cresceu 36% na cidade. Foi o melhor resultado de
todo o Estado. A redução de taxas de juros e a facilidade de crédito impulsionaram o mercado de imóveis, mas, para o prefeito de
Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, o principal fator foi a criação de
um ambiente propício para investimentos no município.
Divulgação

Da Assessoria
Equipe motivada na estrada
e uma deputada com muito entusiasmo. Essa foi a receita ideal
para o êxito da missão de promover com lideranças políticas
regionais a assinatura de fichas de
apoiamento à criação do Partido
Aliança pelo Brasil, do Presidente
Jair Bolsonaro.
O itinerário começou por Ponta
Grossa, no dia 24 de janeiro,
quando mais de 500 pessoas
compareceram no espaço Ecko. O
Evento foi muito prestigiado. Até
uma apresentação do artista venezuelano El Veneco (autor do jingle
'O mito Chegou') fez a plateia cantar e se emocionar com seu discurso
de quem viveu realmente as mazelas
de um governo de esquerda.
Em Castro foram duas reuniões no dia 25 de janeiro, no Salão
Itamara. Uma com 'Amigos da
Aline e Lideranças Políticas', que
contou com a presença de précandidatos que assistiram a três
palestras importantes com Dr.
Davi (Direito Eleitoral); Marcos
Villa (Marketing Político) e Dani
Amaral (Motivação Pessoal). A
segunda parte foi toda de apoiamento ao Aliança. Em todos os
eventos de apoiamento, um cartorário e sua equipe estavam à
disposição para reconhecimento
de assinatura. Era preciso trazer
consigo a identidade, CPF, título
de eleitor e assinar a ficha.
Antes de se deslocar a Centenário do Sul, o tour continuou
por Pato Branco, quando no dia
27 aconteceu a inauguração do
Quartel General do Aliança e reunião com a comunidade no Clube
Juventus, junto ao Dr. Mauro
Mattia. A deputada Aline Sleutjes
também visitou o prédio do Grupo
de Apoio à Mama (GAMA), instituição que apoia portadoras de

Hino Nacional e a fala do Presidente Jair Bolsonaro, em um telão, para todos em Curitiba

Mais de mil pessoas no Madalosso, em Curitiba
câncer de mama.
No dia 28, a deputada visitou
o prédio da Prefeitura Municipal
de Centenário do Sul, a APAE e
o Parque de Máquinas da cidade.
No fim da tarde, já estava reunida
no Clube Ipanema com forças
políticas capitaneadas pela liderança Osmar Baú.
A próxima para foi em Jardim
Olinda, com uma agenda extensa
no dia 29. A cidade foi beneficiada
com R$ 2 milhões destinados por
Aline Sleutjes para a construção
de uma tão sonhada ponte. A
prefeita Lucimar se transformou
na “prefeita da ponte” e Aline
Sleutjes na figura da “deputada
da ponte”. Não se fala de outra
coisa na cidade. O dinheiro está
depositado e trouxe uma nova

perspectiva de vida ao menor
município do Paraná. Após visitar
setores da Prefeitura e empresários Ceramistas, o ponto alto da
noite foi o Evento de Apoiamento
ao Aliança.
Com Salão Paroquial lotado,
a deputada Aline Sleutjes recebeu
dos prefeitos presentes o agradecimento por já ter destinado quase
R$ 5 milhões para a região. A
prefeita Lucimar discursou emocionada e falou da importância da
Aline para que sua cidade voltasse
a ter "esperança de dias melhores,
pois sem a ponte Jardim Olinda
iria sucumbir; e ela, com nem ao
menos um voto na cidade, atendeu ao meu apelo num momento
de desespero, e não pensou em
política, pensou em ser humana".

O evento foi coorganizado com o
líder Deyvidy Hernandes.
Em Maringá, por volta do
meio-dia do dia 30 de janeiro,
apoiadores do Aliança se encontraram para almoço (promovido
pelo líder Anníbal Bianchini) e
discussão de diretrizes para o
futuro Partido. Também estiveram
presentes integrantes da Polícia
Ambiental e Vereador Carlão de
Xambrê. Depois, com o líder
Alexandre Discioli, a deputada
foi até o Hospital Psiquiátrico de
Maringá, onde comprometeu-se
com indicação de emenda para
auxiliar no custeio do Hospital.
O auge dos eventos do Aliança
seria a capital do Estado, dia 01
de fevereiro. E a aposta se concretizou. Mais de mil pessoas,
por adesão de R$ 50, lotaram o
salão principal do tradicional Restaurante Madalosso. O presidente
Jair Bolsonaro falou aos presentes
através de dois telões gigantes
colocados ao lado da mesa principal. Aline Sleutjes teve discurso
elogiado e aplaudido, além de conversar com o presidente através de
'live', sob o olhar de uma plateia
consciente de que o Aliança pelo
Brasil será, sem dúvida, o maior
partido deste país.
* com a redação

VOTAÇÃO FOI POR 5 A 3 PARA ACEITAÇÃO DE DENÚNCIA

Câmara recebe pedido de Cassação
Jacarezinho - A Câmara
Municipal de Jacarezinho recebeu
na noite de segunda-feira (3),
denúncia com o pedido de cassação do mandato do prefeito Sérgio
Eduardo Emgydio de Faria, Dr.
Sérgio. O pedido foi protocolado
na quinta-feira (30), por Wagner
Silva de Oliveira Junior.
Os vereadores que votaram
pela aceitação da denúncia foram:
André de Sousa Melo (Pastor
André), José Izaías Gomes (Zola),
Luiz Carlos do Nascimento, Patrícia Martoni e Sidnei Francisquinho
(Chiquinho Mecânico). Já os vereadores Diogo Augusto Biato Filho,
Edílson da Luz e Nilton Stein foram
pela rejeição da denúncia. O presidente da Câmara, Fúlvio Boberg,
só votaria em caso de empate.
Após o recebimento da denúncia, foi realizado sorteio para definição da comissão processante,

ocasião em que foram eleitos os
vereadores Nilton Stein, José Izaías
Gomes e André de Souza Melo.
Na sequência, os vereadores
eleitos se reuniram em sessão
secreta para definirem a presidência e relatoria de Comissão, ficando
estabelecido que o vereador Nilton
Stein será o presidente, cabendo
ao vereador Zola exercer a relatoria, bem como ao vereador André
de Souza Melo o cargo de membro
da Comissão Processante.
De acordo com o Decreto-Lei
201/67, o prefeito Sérgio Eduardo de Faria será notificado e o
processo terá 90 dias, contados da
notificação, para se encerrar.
Denúncia
A denúncia protocolada na
Câmara Municipal destaca que
o prefeito teria infringido a Lei
Municipal nº 3.645/2019 ao

utilizar o veículo oficial para “passear” em um shopping na cidade
paulista de Ourinhos no final de
dezembro de 2019. Além disso,
o documento também aponta
que a atual companheira do prefeito, a primeira-dama Bruna
Schwartz teria sido vista dirigindo
o mesmo veículo, uma caminhonete Volkswagen Amarok, 2015,
na cor branca, placas AZX 5423,
em várias ocasiões, inclusive na
compra de bebidas alcoólicas.
Os flagrantes, segundo o
documento teriam sido feitos pelo
atual vereador, Sidnei Francisquinho e sua família no shopping em
Ourinhos (SP). O vereador ainda
teria flagrado outra vez a primeira-dama na condução do veículo
pelas ruas do Jardim São Luiz,
onde teria filmado o ato, mas ela
teria o "despistado" e enviado
mensagem no seu celular com a

seguinte frase: "Ruim motorista
ein", no qual cópia da conversa
está anexada no processo.
A tal caminhonete em que
ocorreram os fatos foi inicialmente comprada para ser usada
na Secretaria Municipal de Conservação Urbana. "Este que ora
postula não paga seus impostos
para que eles sejam empregados nessa finalidade sórdida",
diz parte do documento assinado
pelo morador.
"Ao Prefeito Municipal não é
dada a prerrogativa de se assenhorar dos veículos oficiais, agindo
como se seus fossem, afinal, ele
na condição de ocupante do cargo
máximo da administração pública
municipal jacarezinhense deveria
ser o primeiro a dar o exemplo
a seus subordinados e a toda a
comunidade local", está escrito
ainda no documento protocolado.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR RECRUTA

Novas vagas abertas para fábrica da Klabin
As Agências do Trabalhador de Telêmaco Borba, Imbaú
e Ortigueira já estão realizando a
segunda etapa de recrutamento
para as vagas de emprego para
a ampliação da fábrica da Klabin
em Ortigueira. A intermediação
das vagas pelas agências são de
responsabilidade da Secretaria de
Estado da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com prefeituras.
As novas vagas são para as
funções de carpinteiro, armador de
ferro, mecânico de montador, de

manutenção, ajustador, soldador,
caldeireiro, eletricista industrial e
ajudante.
O recrutamento será feito também nos municípios da região de
Ortigueira e distritos próximos
com o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante. “Mais uma
oportunidade para quem tem interesse em se candidatar às vagas
disponíveis, o ônibus itinerante
irá até os distritos próximos para
recrutar trabalhadores que não
têm condição se deslocar até uma

agência do trabalhador”, explicou
o secretário da Justiça, Família e
Emprego, Ney Leprevost.
Contratados
Até o momento já foram contratados 3,7 mil trabalhadores
para a obra, sendo que 50% dos
recrutados residem na região de
Ortigueira, onde está sendo realizada a construção; em Telêmaco
Borba, Imbaú e demais cidades
como Reserva, Tibagi e Cândido
de Abreu.

“A preparação das Agências
em captar a mão de obra para
gerar emprego e renda na região,
é de extrema importância”, afirma
o diretor da Klabin, Sales Bueno.
“Essa parceria consolidada com o
Governo vai ajudar no crescimento
da indústria e no desenvolvimento
do Paraná”.
A ampliação da Unidade Puma
da Klabin recebe investimentos
totais de R$ 9,1 bilhões e a estimativa é que a nova planta inicie a
produção em 2021.

PIB NA VEIA II
“A união de esforços públicos e privados nos últimos anos
transformou a cidade. Hoje temos
conexão de voos para o mundo
direto de Guarapuava, os acessos rodoviários foram ampliados,
assim como a rede de esgoto.
Guarapuava ganhou shopping,
campus da UTFPR, um curso de
medicina e dois novos hospitais.
Em breve teremos o Centro de
Inovação Tecnológica e o Instituto
de Pesquisa para o Câncer. Tudo
isso não só movimenta a construção civil como ajuda a atrair mais
empreendimentos para a cidade”,
afirma. E, é claro, as finanças do
município vão muito bem. Para
quem não havia entendido o jargão da CBIC, esta é a tradução de
PIB na veia.
SESSÕES LEGISLATIVAS
O governador Ratinho Junior
abriu os trabalhos do retorno das
sessões na Assembleia Legislativa
e agradeceu aos deputados pelo
apoio aos projetos da reforma do
Estado. "Isso ficará como legado
às futuras gerações", disse ao
anunciar que em breve lançará o
programa que vai fornecer três
merendas escolares a estudantes
do ensino básico estadual de 50
cidades das regiões mais pobres
do estado. Ratinho Junior disse
ainda que vai lançar o programa
Primeiro Emprego que será destinados aos jovens paranaenses e
que "será o maior do Brasil".
GUTO SILVA
O chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva (PSD), acompanhou o governador Ratinho Junior
na abertura dos trabalhos legislativos deste ano.
UNIVERSIDADES
Relatora do PEC que libera
o teto de gastos de recursos próprios obtidos pelas universidades, a deputada Luísa Canziani
(PTB-PR) defende que as escolas
de ensino superior participem da
confecção das políticas públicas.
"As universidades precisam participar da construção de projetos
acerca do tema do ensino superior.
Decisões não podem ser tomadas
de forma unilateral. A liberação
dos recursos próprios é de suma
importância para que o Brasil
continue investindo no ensino
superior, na ciência e na tecnologia", disse Luísa do proposta que
será votada ainda neste semestre
no Congresso Nacional.
RESTAURANTE NOVO
Os servidores da Assembleia
Legislativa agora podem acessar e
almoçar em restaurante no próprio
prédio do legislativo. O presidente
Ademar Traiano (PSDB) e o 1º
secretário Luiz Claudio Romanelli
(PSB) entraram na fila do bandejão. O deputado Ricardo Barros
(PP) e a ex-governadora Cida
Borghetti (PP) também almoçaram no local.
NOVA SEDE
A Câmara Municipal de
Curitiba retomou, os trabalhos
legislativos e o presidente Sabino
Picolo (DEM) disse que a nova
sede do legislativo municipal deve

ficar pronta na próxima legislatura.
"Pode ser que a gente comece o
projeto esse ano para a próxima
legislatura entregar esse prédio
para a cidade". Picolo
disse que foram devolvidos aos
cofres públicos, em 2019, a soma
de R$ 25 milhões. O dinheiro vai
reforçar, principalmente, o orçamento dos serviços de saúde.
CASSINOS
"A legalização de cassinos
vai reduzir a lavagem de dinheiro,
aumentar a arrecadação de impostos, gerar milhares de postos de
trabalho e inúmeras oportunidades
em nosso país. Apostas clandestinas são feitas diariamente em
todo o país, e conversamos com o
ministro e o presidente da Embratur para engrossar o movimento
que temos na Frente Parlamentar
pela Legalização dos Jogos. Esse
ano iremos nos dedicar ainda mais
no projeto para ver se conseguimos
aprová-lo" - do deputado Vermelho
(PSD) que defende a liberação
dos cassinos no País.
ARRECADAÇÃO
Segundo o deputado, o Brasil
deixa de arrecadar cerca de R$ 18
bilhões por ano com a falta de regulamentação dos jogos. "A cadeia
produtiva será a beneficiada com a
geração de empregos nos cassinos
e resorts, assim como empregos
indiretos a taxistas, motoristas
de vans, garçons, cozinheiras e
outros. Todos os meses, 200 mil
brasileiros saem do país para jogar
no exterior. Com a regulamentação, grande parte desse dinheiro
ficará no país".
CANDIDATO EM LONDRINA
O presidente estadual do
MDB, João Arruda, adianta que
o partido MDB terá candidato a
prefeito em Londrina. "O MDB
é muito grande e não pode ficar
a reboque de outras siglas. Nós
vamos ter candidato próprio a prefeito, não tenha dúvida”, disse.
CANCELADOS
O TRE-PR informou que
150 mil títulos de eleitor estão
cancelados. São eleitores que não
votaram, não fizeram biometria ou
não justificaram ausência por pelo
menos três eleições consecutivas.
O prazo para regularização é 6 de
maio. Esses eleitores podem comparecer em qualquer cartório eleitoral, munidos de documento com
foto, comprovante de residência e
quitação militar, para os homens,
para regularizarem a sua situação.
CENTRAL
Nas eleições municipais de
outubro, o TRE terá uma central
de checagens para combater a disseminação de informações falsas.
"Todos acompanharam os problemas que aconteceram na eleição de
2018 com as desinformações e as
fake news. Não se esperava que as
mentiras viessem tentando atingir
a própria credibilidade da Justiça
Eleitoral, colocando em dúvida a
lisura do pleito", disse Tito Campos de Paula, novo presidente do
tribunal.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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INTUITO É CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO

Tibagi lança campanha 'Não dê Esmola'
Divulgação

Município já
atende pessoas
em situação
de rua

PELA COPA DO BRASIL

Operário enfrenta o
Barbalha fora de casa

Da Assessoria
Tibagi - Na sexta-feira (31),
ocorreu o lançamento oficial da
campanha “Não dê Esmola –
Mostre o Caminho”, que busca
orientar a população para os
malefícios que a esmola pode
causar e também sensibilizar
para o apoio a causa. A primeira
atividade da campanha, desenvolvida pelo Comitê Intersetorial
de População em Situação de
Rua em parceria com a Prefeitura, foi uma blitz informativa
para população, que envolveu
distribuição de folhetos, abordagem da comunidade e fixação
de cartazes da campanha no
comércio ao redor das praças
centrais. Atualmente, Tibagi
possui cerca de 12 moradores
em situação de rua.
O gerente de Cultura e
coordenador do Comitê, Sidnei Bielski, explica que ação
busca ajudar as pessoas em
situação de rua e também a
comunidade. “O intuito é cons-

Divulgação

Motoristas receberam informações sobre a campanha

cientizar a população para que
ela entenda que dando dinheiro
para um morador em situação
rua você não está ajudando.
Nosso projeto é mostre o caminho, não dê um dinheiro, uma
comida momentânea. Mostre
um caminho para ele ter uma
vida digna. A ação do comitê é
conscientizar a população e o
comércio”, disse.
A secretária municipal da
Criança e Assistência Social
(SMCAS), Maria Rosalina
Moura e Silva, explica que a
secretaria já desenvolve um
trabalho na área. “Nosso objetivo é resgatar e fortalecer o
indivíduo. É dar outro projeto

de vida para que eles saiam da
Praça e dessa situação de rua”,
explicou.
O município já atende pessoas em situação de rua. Todos
já foram avaliados e são acompanhados pelo Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e
a SMCAS acompanha as famílias das pessoas.
Mais uma blitz está marcada para o dia 8 de fevereiro,
a partir das 10 horas.
Em 2019, a Prefeitura
iniciou uma série de reuniões
com comerciantes e moradores
da região central para discutir
sobre o tema. Uma das soluções propostas nas reuniões foi

a campanha lançada agora.
O Comitê
O comitê foi criado junto
com o Programa Intersetorial
de Atendimento e Monitoramento à População de Rua e
conta com a participação de
representantes das secretarias municipais de Saúde, da
Criança e Assistência Social,
Indústria e Comércio. Também fazem parte integrantes
do legislativo, do gabinete,
da Associação Comercial, do
Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e dos conselhos municipais de Segurança
Pública e do Idoso.

EM CARAMBEÍ

Prefeitura premia vencedora do Bem Estar
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - O programa
'Bem Estar' premiou na tarde de
sexta-feira (31), no gabinete do
prefeito Osmar Blum Chinato,
as cinco participantes que mais
perderam peso na primeira edição. No total, 225 pessoas participaram do programa e juntas
totalizaram 1.100 quilos perdidos ao longo de quatro meses de
atividades.
A primeira colocada, Valdileia Telles dos Santos, perdeu 20
quilos e ainda ganhou uma bicicleta. Ela relata que no início do
Programa teve dificuldades em
se adaptar a rotina de exercícios
e com a mudança da alimentação. “No início não conseguia
caminhar um quilometro, faltava
ar, passava mal, hoje, depois do
programa, pedalo de 15 a 20
quilômetros por dia, isso já é
uma grande vitória. Minha glicose estava alta, vários problemas de saúde, hoje não preciso
tomar remédios para pressão,
minha tiroide normalizou. Iniciei
com o programa e hoje estou

“

Prefeito Osmar Blum, secretários Serginho (Esporte), Alexandre
(Administração) e Marinho (Saúde), ladeiam a ganhadora Valdileia

No início não conseguia caminhar um quilometro, faltava ar, passava mal, hoje, depois do programa, pedalo de 15 a 20 quilômetros por dia.

mantendo, deixei o sedentarismo,
continuo pedalando e cuidando
da alimentação”relata.
Foram premiadas em 2º
Lugar, Teresinha do Rocio

Machado Nunes; 3º Lugar - Marlene Iagla dos Santos; 4º Lugar Ana Maria Alves de Oliveira e no
5º Lugar - Cleleoni Pereira dos
Sandos Bonfim. Participaram da

solenidade de premiação, o prefeito de Carambeí, Osmar Blum
Chinato, os secretários municipais, de Esportes, Sergio Luis
de Oliveira, de Administração,
Alexandre Muller e de Saúde,
Mário Avais de Mello Filho, além
dos representantes de empresas patrocinadoras – Reeduc e
Renove Estética Avançada.
Para o prefeito, o programa
alcançou o objetivo de fomentar
hábitos saudáveis e influenciar
pessoas. Ele ressaltou a união das
secretarias em torno do projeto que
garantiu a qualidade do programa
e parabenizou as primeiras colocadas e todos os participantes.
Segundo o secretário de
Esportes, o programa contribuiu
para elevar a autoestima das participantes com a redução de peso
e medidas e consequentemente
gerou benefícios para a saúde,
“reduz os riscos de infarto e pressão alta, gerando mais qualidade
de vida, a população perdeu peso
e ganhou em qualidade de vida”
frisou. A 2ª edição do Programa
Bem Estar será lançada no mês
de março.

PARA ATENDIMENTO DE COLABORADORES

Saúde e empresas discutem parcerias
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria Municipal de Saúde esteve reunida com
representantes de várias empresas
na emana passada para discutir parcerias para a realização de
ações durante o decorrer do ano.
A intenção é que o Município, através da ação de ‘atividade de saúde
extra muro’, leve seus serviços
de saúde para dentro das empresas para realizar atendimento aos
colaboradores.
O encontro aconteceu no
auditório da própria Secretaria
e contou com a participação de
representantes das empresas
Baston, FTG Cereais, Oklin Tecnologia, Palmeiras Supermercados e Rendicolla.
De acordo com Fabiani Bach
Czelusniak, secretária de Saúde,
“o objetivo da reunião foi para
se aproximar das empresas para

Proposta é levar serviços da prefeitura para dentro das empresas
realizar ações de saúde em parceria, para que possamos trabalhar na prevenção de doenças de
seus colaboradores, que muitas
vezes não frequentam as unidades de saúde do município nos
horários em que não estão em
serviço”, disse.
A Secretaria de Saúde também pediu o apoio das empresas
para que as mesmas propaguem
informações para seus colaboradores e suas respectivas famílias,

como a importância da vacinação,
da saúde mental, da segurança no
trabalho, do combate à dengue,
febre amarela, entre outras.
Ao final da reunião, empresas e
Município combinaram as primeiras ações que devem ser realizadas. A primeira delas acontece em
fevereiro, com uma campanha de
imunização. Para os meses seguintes as empresas interessadas irão
apresentar um relatório com as
demandas que possuem na área

da saúde, para que a Secretaria de
Saúde possa auxiliá-las e atendelas através das parcerias.
Ellen Cieslak, do Palmeiras
Supermercados, contou que “o
supermercado funciona de domingo
a domingo, por isso é importante
realizar um cronograma para atender os colaboradores em horários
alternativos. Nos seus horários de
descanso eles raramente irão procurar uma unidade de saúde para
realizar uma consulta preventiva,
por exemplo”, disse.
“Queremos estender nosso
envolvimento com as empresas
para além de campanhas pontuais, como no Outubro Rosa,
Novembro Azul ou Setembro
Amarelo. Queremos estar o ano
todo em contato com seus colaboradores, prevenindo doenças
e acidentes e oferecendo melhor
qualidade de vida para todos”,
finalizou Czelusniak.

Fantasma segue embalado após vencer Cianorte pelo Parananese
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário enfrenta o Barbalha-CE, nesta quarta-feira
(5), pela primeira fase da Copa
do Brasil 2020. A partida
acontece no Estádio Inaldão,
em Barbalha-CE, às 15h30.
Na última vez que o Fantasma
disputou a competição nacional,
em 2016, a equipe alvinegra
chegou até a segunda fase. Na
primeira disputa, o Operário
encarou o Criciúma-SC e venceu a partida de ida por 2 a 1
em casa. Na volta, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com
a classificação do alvinegro. Na
segunda fase, o Fantasma venceu o Paysandu por 1 a 0 na
partida de ida em casa e acabou
derrotado por 2 a 0 na volta.
Neste ano, a primeira fase
da competição será decidida
em jogo único. Por estar à
frente do adversário no ranking
da Confederação Brasileira
de Futebol (CBF), o Operá-

rio pode empatar ou vencer a
partida por qualquer resultado
para avançar a segunda fase.
Somente a derrota elimina o
Fantasma.
Em entrevista, o técnico
Gerson Gusmão falou sobre a
partida. “Assistimos aos jogos
do Barbalha-CE nessa semana e
estamos muito atentos. Tem um
departamento no clube que está
trabalhando muito bem a respeito das informações do nosso
adversário. Sabemos que é uma
equipe que procura se impor em
seus domínios e tem um histórico bom dentro de casa. O jogo
único dá essa condição de poder
errar muito pouco. É um jogo
importante para nós.”
Além da Copa do Brasil,
o Fantasma está disputando o
Campeonato Paranaense. No
último domingo (2), a equipe
venceu o Cianorte por 1 a 0 e
chegou a 10 pontos, ocupando
a quarta colocação. Em maio, o
alvinegro inicia o Campeonato
Brasileiro da Série B.

DESDE NOVEMBRO

UTI Móvel já realizou
quinze transferências
Divulgação

Veículo foi considerado um ganho enorme para o município
Da Assessoria
Tibagi - Desde 28 de
novembro do ano passado a
UTI Móvel está operando em
Tibagi e já realizou a transferência de 15 pacientes em
estado crítico para outros
municípios. O veículo conta
com uma equipe formada por
médico, enfermeiro e técnico
de enfermagem.
O secretário municipal de
Saúde, Wilson Silva, afirmou
que o prefeito Rildo Leonardi
já assinou o contrato de rateio

do SAMU, que fortalecerá o
atendimento de emergências
no município. “Esperamos que
possamos ver o SAMU atendendo no município em breve,
fortalecendo ainda mais a
assistência a saúde”, disse.
Segundo o diretor do Hospital Luiza Borba Carneiro,
Paolo Pavesi, este veículo veio
somar. “Antes, as transferências de alta complexidade eram
realizadas em ambulância de
suporte básico. O veículo veio
dar mais condições de trabalho
aos profissionais”, completou.

NOS DISTRITOS DE TIBAGI

Semec instala novos
pontos de ônibus
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura
(Semec) está instalando novos
pontos de ônibus nos distritos
de Alto do Amparo e Caetano
Mendes, para atender alunos que
dependem do transporte escolar.
Cerca de 23 pontos serão coloca-

dos em regiões que tem mais concentração de estudantes e foram
definidos com base em relatos
dos motoristas e monitores.
Em 2019 foram contemplados as localidades de Agudos,
Vila Rural e Alto do Amparo. Em
2020, começaram ser colocados
no distrito de Caetano Mendes e
Cachoeira.
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NA ÁREA COMERCIAL DE CASTRO

Aumenta número de sem-teto
e de pessoas que pedem esmola
Fotos / Luana Dias

A cada dia, mais
pessoas pedem
dinheiro nas
ruas da cidade

LIXO E A PROLIFERAÇÃO

Descarte
incorreto acaba
se tornando
criadouro

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

É cada vez mais comum em
Castro a presença de pessoas
pedindo esmola e de moradores de rua. Nos semáforos,
nas saídas de supermercados e
restaurantes, nas portas de instituições financeiras, sobretudo,
nas ruas mais movimentadas e
onde há maior concentração de
estabelecimentos comerciais,
pedestres e motoristas se deparam todos os dias com pessoas
que pedem dinheiro. Paralelamente, também é cada vez mais
habitual ver pessoas dormindo
e até morando sob pontes, em
marquises, nos pontos de ônibus, praças e diversos outros
locais públicos.
Fazem parte destes grupos
pessoas de todas as idades, e
que se tornaram pedintes ou
moradores de rua pelas mais
diferentes razões. A reportagem
do Página Um News ouviu
algumas destas histórias, e nesta
edição, conta como a trajetória
das ruas começou para alguns
destes, com quem o castrense
cruza todos os dias.
Uma das entrevistadas é
Maria Leonira da Rosa, de
aproximadamente 50 anos.
Ela não soube dizer à reportagem quantos anos exatamente
tem, mas contou que passou a
morar na rua há cerca de três
anos, depois que ela e o companheiro ficaram desempregados, e porque não se entende
com os familiares. “Eu não vou
mentir pra você moça, nunca me
acertei com meus parentes, nem
com meus filhos e noras, minha
família não me quis, e depois
que eu conheci esse homem eu
fui morar com ele, moramos
onde ele trabalhava por bastante
tempo, mas ele bebe e acabou

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Maria Leonira da Rosa,
de aproximadamente 50 anos
tendo problemas no serviço,
depois foi mandado embora e
nós acabamos ficando sem ter
onde morar”, relatou a mulher.
A biografia de Maria Leonira
também tem violência e outras
situações típicas da rotina de
pessoas que vivem sem um
teto sobre a cabeça. “Eu passo
fome, sede e frio, nem sempre
tenho uma coberta para me proteger, e, sempre apanho do meu
marido. Na verdade nós não
estamos mais juntos, mas ele
sempre me encontra e acaba me
batendo. Um dia desses ele me
bateu, eu avisei a polícia, que
estava passando, mas o policial
me disse que se ele não tinha
tirado sangue de mim, não tinha
o que ele fazer, mas ele [o policial] me pagou um x-salada”,
contou à reportagem, enquanto
mostrava cicatrizes que o companheiro deixou em seu corpo.
Quem também contou sobre
experiências de vida nas ruas foi
o artesão carioca Diego Ferreira
da Silva, de 33 anos. Faz 16
anos que ele vive de sua arte e
de doações, e seu modo de viver
foi uma escolha própria. “Minha
família tem estabilidade, meu pai
tem uma construtora e a minha
mãe é aposentada, mas esse não
é o meu ambiente. Vivendo com
a minha família eu descobri que

Artesão carioca Diego
Ferreira da Silva, de 33 anos
os padrões da sociedade não
são padrões justos, por exemplo,
eu via alguém pedindo comida,
e a pessoa falava que não tinha
nada para dar, mas jogava restos
de comida no lixo, ainda com
detergente e pó de café em cima
para que não fosse reaproveitada
por ninguém. Eu me sentia um
capitão do mato, daí aprendi a
fazer artesanato e hoje sobrevivo
assim, eu gosto de viver dessa
formar”, destaca.
Diferente do que ocorre
com muitos outros moradores
de rua, Diego escolheu esse
estilo de vida, mas, segundo
ele, o preconceito e a rejeição
são os mesmos enfrentados pela
grande maioria das pessoas que
vivem dessa forma. “Eu ouço o
barulhinho das pessoas travando
a porta do carro quando eu me
aproximo, e no meu caso ainda
piora, porque eu sou preto, sou
hippie e tenho cabelo duro, mas
é bom, porque isso me dá mais
força para eu continuar minha
caminhada”, destaca.
A reportagem do Página
Um News também acompanhou e conheceu alguns detalhes sobre a vida de um índio, de
apenas 10 anos de idade e que
já passa o dia nas ruas, pedindo
esmola para garantir que ele a
família tenham o que comer.

Crianças ainda são usadas
para pedir esmola em Castro

Por ser menor de idade ele não
terá o nome divulgado, porém,
já tem seu rosto conhecido por
muitos, porque se expõe e se
arrisca entre os carros, entre o
sinal verde e vermelho do semáforo, para pedir “uma moedinha”, como costuma se dirigir
aos motoristas.
A criança contou que ele,
seus dois irmãos mais novos
e seus pais vieram para Castro há pouco tempo, e que
aqui acampam e seguem com
a rotina urbana, que se difere
bastante da vivida na aldeia.
Segundo o jovem índio, ele e
seus familiares se revezam para
pedir dinheiro, às vezes vendem balas ou outros doces que
recebem como doação.
Apoio
A reportagem entrou em
contato com a secretaria municipal da Família e Desenvolvimento Social, Ana Carolina
Barros, para saber se existem
programas da Prefeitura que
prestem algum tipo de assistência a pessoas em trânsito.
De acordo com ela, a Secretaria na qual atua faz abordagem
deste público por meio do Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (Creas)
Aconchego. “Sempre que estas

pessoas demonstram interesse
em voltar para casa ou retornar para sua cidade, nós fazemos todo o encaminhamento,
inclusive com a passagem de
retorno, já quando não há interesse no retorno, nós auxiliamos
com a parte de documentação e
orientações em geral. Também
encaminhamos para que estas
pessoas possam receber o benefício do Bolsa-Família”, explica
a secretária.
Segundo Ana Carolina, a
Prefeitura do município também
está mobiliando um espaço,
que servirá de apoio para estas
pessoas no dia a dia. “Ainda
não abriu porque está em fase
de finalizar o mobiliário, mas
esse espaço será uma espécie
de abrigo, onde eles poderão
tomar banho, por exemplo, será
um espaço de apoio”, destaca.
A secretária explicou ainda
que nem todas as pessoas abordadas pela Secretaria desejam
retornar as suas casas, e que o
desemprego é o principal motivo
citado por elas para estarem
vivendo nas ruas. “É o que
mais escutamos deles, existem
algumas pessoas que estão em
trânsito para ir para uma cidade
maior, onde acreditam que terão
mais oportunidades”, finaliza a
secretária.

A gigantesca produção de lixo,
o descarte incorreto, a irresponsabilidade da população e a falta de
políticas públicas para os devidos
encaminhamentos e soluções necessárias, vêm se tornando um problema
cada vez maior nos centros urbanos.
Administrar soluções para a correta
destinação do lixo produzido tanto
na esfera pública, como pela própria comunidade, vem se tornando
um grande desafio para os gestores
públicos. Pensando nisso, e com o
objetivo de trazer informações importantes a toda população, além de
divulgar pequenas alternativas para
a reciclagem, a equipe do Página
Um News irá produzir uma série
de matérias, que serão divulgadas
ao longo de todo o mês de fevereiro, pautadas exclusivamente na
produção, descarte e reciclagem do
lixo. A primeira delas diz respeito ao
descarte incorreto de lixo, que por
conseqüência, torna-se muitas vezes,
ambiente propício para a proliferação
do mosquito da dengue.
Lixo e a dengue
Esta é uma das épocas do ano
mais propícias para o desenvolvimento do mosquito aedes aegipti. O
período, que é tipicamente chuvoso,
unido a estação mais quente do ano,
acaba tornando o clima extremamente
favorável à proliferação do inseto, que
além de transmitir a dengue, também
pode contaminar humanos com o
zika virus, que provoca a microcefalia,
a chikungunya e a febre amarela (se
ocorrer a urbanização do vírus).
Apesar dos números alarmantes
de casos, principalmente de dengue,
registrados no Estado do Paraná, a
população de Castro parece ainda
não ter se conscientizado da importância de se prevenir, eliminando os
criadouros do mosquito. Por aqui,
não é raro encontrar criadouros,
tanto em locais públicos, como nas
residências e, com muita freqüência, em lixos e entulhos descartados
incorretamente.
De acordo com um boletim divulgado pela Secretaria Estadual da
Saúde (SESA) na semana passada,
existem atualmente 10.882 casos
confirmados da doença no Paraná.
Os números mostram que em uma
semana a quantidade de casos teve
crescimento de 42,82%. Mesmo
assim, basta andar por algumas ruas
da cidade para encontrar todo tipo
de material, e em todos os cantos da
cidade, mais ainda em terrenos baldios. Apesar de existir coleta de lixo
diariamente na cidade e lixeiras espalhadas pelas ruas, a população ainda
insiste em descartar o lixo de forma
irresponsável.
Mas não é só nos locais de circulação pública que os lixos se tornam
criadouros. O último levantamento
feito pelos agentes de endemia do
município apresenta um resultado
assustador em relação às residências
do castrense, 82% dos criadouros do
mosquito se encontram do muro das
casas para dentro. De acordo com
a veterinária da Vigilância Sanitária,
Natalie Cotrim Zahdi, nos bebedouros dos animais de estimação,
nos vasos de plantas, nas calhas e
até na parte de trás das geladeiras,
é muito comum o acumulo de água.
Além disso, nestes ambientes, também se acumulam lixos, que acabam
por deixar a água da chuva parada.
“Qualquer coisa eu acumule água
é criadouro do mosquito. Estamos
reforçando o trabalho dos agentes,
mas é muito importante que as pessoas se conscientizem, a grande responsabilidade é da população, porque
todos podem adoecer por conta dessa
falta de comprometimento”, destaca.
Natalie explicou também que
todos os profissionais da Secretaria fazem o trabalho uniformizados
e devidamente identificados. Desta
forma, não há razão para os moradores tentarem impedir a entrada.
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PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

Beto Preto ativa Centro de Operações
Divulgação

Paraná está em
alerta e não há
nenhum caso
de Coronavírus

entrar em ação”, disse Beto
Preto.
São considerados suspeitos
e devem procurar as unidades
de saúde pessoas com sintomatologia respiratória, incluindo
febre, tosse e dificuldade para
respirar, e que apresentam histórico de viagens para áreas
de transmissão local (China)
nos últimos 14 dias ou ter tido
contato próximo com pessoas e
casos suspeitos ou confirmados
da doença.

Da Assessoria
O secretário de Estado
da Saúde, Beto Preto, assinou nesta segunda-feira (03)
a resolução ativando oficialmente o Centro de Operações
em Emergências (COE) com
o objetivo de definir as estratégias e procedimentos para
o enfrentamento da situação
epidemiológica relacionada ao
Novo Coronavírus.
“Estamos em alerta para
a situação de emergência de
saúde pública e de importância internacional e a finalidade da resolução é reduzir
os potenciais impactos do
evento, por meio de uma resposta coordenada, eficaz, eficiente e oportuna; seguimos
assim orientação do Ministério
da Saúde e da Organização
Mundial da Saúde”, afirmou o
secretário Beto Preto.

Prevenção
O COES alerta para as
informações de prevenção que,
neste momento são as mesmas
indicadas para outras síndromes
respiratórias, como a Influenza.
As principais medidas são:
evitar contato próximo com
pessoas com infecções respiratórias agudas; lavar frequentemente as mãos, especialmente
após o contato direto com pessoas doentes e antes de se alimentar; usar lenço descartável
para higiene nasal; cobrir nariz
e boca ao espirrar e tossir; não
compartilhar objetos de uso
pessoal, como talheres pratos,
copos ou garrafas .

"Estamos em alerta", diz secretário Beto Preto

O COE reúne 16 áreas da
Secretaria da Saúde do Paraná
e organiza, desde o dia 27 de
janeiro, as ações e as informações sobre a situação de possíveis casos e notificações, no
Estado, incluindo a avaliação
de risco do evento, com base
em critérios predefinidos pelo
MS. O grupo reúne é coordenado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância
em Saúde do Paraná (CIEVS/
PR).
O Ministério da Saúde

descartou hoje o caso suspeito
no Paraná, depois de investigação específica de amostra
coletada. O caso já havia sido
descartado clinicamente e nos
primeiros exames feitos pelo
Estado.
“Estamos em alerta no
Paraná. Mas vale dizer que não
temos nenhum caso do Coronavírus. É preciso orientar a
população sobre os cuidados.
No entanto, não é motivo para
pânico. O Estado está preparando para, se necessário,

INSCRIÇÕES ATÉ 18 DE MARÇO

Prefeitura realiza concurso
para 21 vagas de emprego
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura
de Carambeí abre no dia 17
de fevereiro o prazo para inscrições para novo concurso
público. A oferta é de 21 vagas
para os cargos de advogado,
assistente social, contador,
professor, professor de educação infantil, professor de educação física e psicólogo. Os
salários vão de R$ 1.443,12 a
R$ 5.082,88.
As inscrições serão realizadas do dia 17 de fevereiro
a 18 de março através do
site www.exatuspr.com.br. Os
boletos para pagamento das
inscrições devem ser gerados
e impressos até as 23h59 do
dia 18 de março, o pagamento
deverá ser efetuado até o dia
19, mediante apresentação do
boleto.
O valor de inscrição para
os cargos de advogado, assistente social, contador e psi-

Valor das inscrições
varia de R$ 70 a R$ 150
cólogo é de R$ 150. Para os
demais cargos o valor da inscrição é de R$ 70. O edital
completo está disponível no
site da prefeitura de Carambeí
www.carambei.pr.gov.br – no
menu Diário Oficial e no site
da empresa contratada através
de processo licitatório www.
exatuspr.com.br.

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

BARRACÃO PRÉ
MOLDADO SEMI-NOVO
Em oferta 01 galpão de 200 mts² por
R$ 15.500 e 01 galpão de 100 mts²
por R$ 7.500 e 08 pilares de concreto sem uso para retirar por R$
3.450. Contato: (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.

IMPERDÍVEL, COMPRE UMA E GANHE OUTRA
Vendo uma escrivaninha usada, com três gavetas, medindo 1,56 x
0,60, na cor casca de ovo, e ganhe outra desmontada (sem gavetas).
004453-68.2013.8.16.0064 - Ref. mov. 137.2 - Assinado digitalmente por Carla Camila Resseti
As duas Arq:
comEdital
pés de ferro. Retirar do local. Valor de R$ 150. InteresO DE EDITAL/CITAÇÃO.
sados contatar (42) 3232-5148.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
DE AMPLIAÇÃO
A BRF S.A torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para a
ampliação da Estação de Tratamento de Água do Abatedouro de Aves
a ser implantada na Av. dos Pioneiros, 2510, Carambeí-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO
A BRF S.A torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para a ampliação da Estação de Tratamento de Água do
Abatedouro de Aves a ser implantada na Av. dos Pioneiros, 2510,
Carambeí-PR.

CRUZADAS
www.coquetel.com.br
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FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE
SERVIDÃO, CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO DE
POSSE, autuado sob o n.º 4453-68.2013.8.16.0064” , em que é requerente COPEL
DISTRIBUIÇÃO S/A, sociedade por ações, concessionária de serviço público de distribuição
de energia, inscrita no CNPJ sob n.04.368.898/0001-06, subsidiaria integral da COMPANHIA
PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL, com sede na Rua José Izidoro Biazeto, 158, bloco
C, na cidade de Curitiba, CEP 81200-240; sendo que, mediante o presente edital, CITA o
Requerido Espólio de José Marques, na pessoa de seus representantes: Áurea Grimbor
Marques (RG 113.477-PR e CPF 150.374.289-04); Orlei Artur de Souza (RG
3.322.894-5-PR e CPF 452.120.079-68); e Joeli Grimbor Marques de Souza (RG
3.113.668-7-PR, CPF 473.747.219-00), todos atualmente em lugar incerto e não sabido, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contestem a ação, sob pena de revelia. Para tanto, segue o
resumo da petição inicial: “Pedido de Constituição de Servidão, Cumulada com Pedido de
Liminar para Imissão de Posse incidente sobre os seguintes imóveis: 1) constituído pela
menor parte do lote nº6, situado na Colônia Santa Leopoldina, com área de 4.786,00m2,
devidamente matriculado sob nº 8.869; 2) no terreno rural com área de 25.538,83 m2, situado
no lugar Bom Sucesso, no município de Castro, devidamente transcrito sob nº 12.862; 3) no
terreno foreiro, sob nº 1, situado na Colônia Santa Leopoldina, no município de Castro, com
área de 108.900,00 m2, devidamente transcrito sob nº 12.762; 4) no lote de terreno foreiro sob
nº 3, situado na Colônia Santa Leopoldina, no município de Castro, com área de 96.800,00m2,
devidamente matriculado sob nº 1.807, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Castro; 5)
E, o lote foreiro sob nº 1, situado na Colônia Santa Leopoldina, no município de Castro, com
área de 25.530,83m2, na propriedade de espólio de José Marques e s/m, devidamente
matriculado sob nº 3.193, no Cartório de Registro de Imóveis de Castro/Paraná.” E, para que
chegue ao conhecimento dos interessados, e futuramente ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital, com o prazo de 30 dias, que será publicado na forma da lei,
e afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos dezoito (18) dias do mês dezembro (12) do ano de
dois mil e dezoito (2018). Eu, _________ (Cleuza Marlene Resseti Guiloski), Empregada
Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por determinação do MM. Juiz de Direito.
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O Doutor RODRIGO YABAGATA ENDO, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de
Castro, Estado do Paraná etc.
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= EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = do Espólio de José
Marques, representado por Áurea Grimbor Marques (RG 113.477-PR e CPF 150.374.289-04);
Orlei Artur de Souza(RG 3.322.894-5-PR e CPF 452.120.079-68); e Joeli Grimbor Marques
de Souza (RG 3.113.668-7-PR, CPF 473.747.219-00)
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Áries: Dia de altos e baixos
na vida financeira, por isso, tome
providências quanto aos gastos e
avalie o que realmente precisa e
pode comprar. No campo sentimental, pode ser tomado (a) por
melancolia e saudosismo de coisas que já se foram e ou que não
são mais como antes.

Libra: No trabalho, suas
habilidades renderão bons frutos e o que plantou no passado
vai mostrar resultados positivos.
Atenção: seja responsável no
cumprimento de seus deveres
profissionais. No setor financeiro, podem pintar oportunidades de ganhar uma grana extra.

Touro: Touro, os astros
avisam que boas notícias envolvendo sua vida profissional estão
a caminho. Aproveite para investir seu dinheiro em coisas que lhe
tragam sabedoria. Caso vá a uma
festa, passeio ou evento cultural,
tenha um cuidado extra com a
aparência.

Escorpião: Hoje você terá
magnetismo, espírito de liderança e poder de decisão, mas
tenha atenção para não abusar
da autoridade ou se aproveitar
de uma situação e causar problemas para as pessoas. Os astros
avisam que seus caminhos estão
se abrindo.

Gêmeos: Gêmeos, hoje
seu prestigio está em alta com
autoridades e pessoas de destaque e influência. Aproveite o
bom momento para fortalecer
sua rede de contatos e mostrar
serviço, mas não se esqueça da
modéstia e de deixar o orgulho
de lado.

Sagitário: Hoje o dia está
propício para resolver assuntos sérios que envolvam banco,
comércio, compra, venda e
pagamento de impostos. Se
tiver a oportunidade, converse
com pessoas mais velhas e mais
experientes. Você poderá colher
informação e aprender.

Câncer: Os astros prometem sorte com vendas para quem
é de Câncer e trabalha em profissões neste segmento. Além
disso, pode receber apoio para
conquistar seus desejos.

Capricórnio: Promessa de
prazer no trabalho. Mas atenção:
não adie as tarefas que estão pendentes. Nas finanças, é hora de
ganhar dinheiro, especialmente
com comissões e vendas.

Leão: Leão, os astros aconselham que você exija seus direitos e, caso tenha algum problema
a resolver na justiça, procure a
ajuda de um bom advogado para
lhe representar. No trabalho, a
quantidade de serviçõ pode te
sobrecarregar um pouco, mas se
esforce ao máximo.

Aquário: Promessa de
terça-feira agitada para quem
é de Aquário. Você vai atrair as
atenções de uma forma original e
criativa e suas ideias e seu modo
de ser devem ajudar as pessoas
se autoanalisarem e se verem de
uma forma mais moderna e evoluída.

Virgem: Atenta, Virgem!
Podem rolar contratempos no
ambiente profissional nesta
terça-feira, por isso, melhor ter
jogo de cintura para resolver
as situações que possam surgir.
Vida financeira estável. Você vai
esbanjar criatividade hoje, especialmente no campo das artes.

Peixes: Os astros prometem
caminhos abertos nesta terçafeira, proporcionando superação de dificuldades. Mantenha a
esperança e coloque seus planos
mais importantes em prática no
período da tarde, especialmente
os que envolvem a área profissional e sentimental.
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Militar é preso dirigindo embriagado
Divulgação

Bafômetro
apontou quase
o dobro do
que o aceitável

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Radialista de PG acaba preso
Divulgação

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Carambeí - Dirigir embriagado, qualquer que seja o teor
de álcool no corpo, coloca em
risco a vida do condutor e de
outras pessoas, pois pode
causar graves acidentes, com
sequelas e mortes. Esse alerta
a maioria das pessoas sabem,
ou deveriam saber, ainda mais
quando envolvem militares,
pessoas em que a disciplina é
a rigorosa observância e o acatamento integral das leis é mais
que obrigatório, é exemplo para
todos.
Como o caso de um soldado
do exército, de 18 anos, que
não cumpriu as leis relacionadas
a este crime e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante
e por dirigir sem a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH),
na madrugada de sábado, dia 1º,
em Carambeí.

Estuprador
é preso
Reserva – Foi preso pela Polícia Civil de Pitanga e depois transferido para Reserva um homem
acusado de estupro de vulnerável. O crime teria acontecido em
Reserva, em janeiro de 2019.
Segundo informações do
investigador Ademir Brasil, o
criminoso teria abusado de uma
criança de oito anos, no interior
de Reserva. Além disso, ele carregava outras duas acusações de
vítimas, pelo mesmo motivo.
“Recebemos a informação de
que o pedófilo estaria visitando
parentes na localidade de São
Roque, em Pitanga. Imediatamente entramos contato com os
policiais de lá, explicamos a situação e eles realizaram a prisão do
homem, considerado foragido pela
polícia”, contou o investigador.
Crime
O caso de estupro foi registrado
no dia 14 de janeiro de 2019 em
uma casa localizada na Barrinha,
interior de Reserva. Segundo o pai
da vítima, sua filha de oito anos
havia sido abusada por ele.
“Havíamos feito uma troca de
carros e na noite de 14 de janeiro
ele foi até minha casa para concretizar o negócio e pediu para
posar. Arrumamos um lugar pra
ele dormir, na sala, e por volta das
21 horas, quando todos já estávamos dormindo, levantei para pegar
água, nisso vi o homem na cama da
minha filha, sem roupa e por cima
dela”, disse o pai em depoimento
para os policiais.

Perde a direção
Piraí do Sul - O condutor de
um Ford Edge, com placas de Cantagalo, perdeu a direção do veículo
e caiu no barranco ao lado da prefeitura de Piraí do Sul, na manhã de
sábado (1º) .
De acordo com relatório, um
dos três ocupantes que estavam
no carro precisou ser socorrido
pela equipe de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal
Santo Antônio com cortes na
perna e na cabeça, e escoriações
em um dos braços.
Nenhum nome dos passageiros foi divulgado e conforme
informações extraoficiais o condutor do carro foi encaminhado
para o posto policial da polícia
rodoviária e submetido ao teste
de bafômetro, pois havia indícios
de que dirigia bêbado.

Homem é preso na manhã de segunda-feira (3) pela Civil

Primeira colisão foi em muro de madereira

Segundo a Polícia Civil,
o soldado bateu o carro em
um muro de madeireira e só
parou ao atingir a porta de um
salão de beleza, às margens da
PR-151.
O teste do bafômetro realizado no condutor suspeito de
ter causado o acidente consta-

tou 0,60 miligramas de álcool
por litro de ar expelido. Pela
Lei Seca, o motorista é preso
quando apresenta mais de 0,33
miligrama de álcool por litro de
ar expelido no bafômetro.
Como ele não pagou a
fiança, estipulada em um salário mínimo, permanece detido

à disposição da Justiça. Em
nota, o Batalhão de Infantaria
Blindado disse que o soldado
estava em um churrasco em
casa, com seus familiares, e que
o acidente aconteceu quando
ele saiu para comprar bebida.
O acidente aconteceu por
volta das 3 horas da madrugada.

ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA

Polícia acha casa com 400 gatos
Ponta Grossa - Nem sempre o que vale é a intenção. Na
tentativa de ajudar os tantos
animais que precisam, algumas
pessoas perdem o controle, e de
protetor acabam tornando-se o
opressor. O Transtorno de Acúmulo de Animais, conhecido
como Síndrome de Noé, é uma
doença grave, extremamente
lesiva para os animais, para
o acumulador e a sociedade.
Embora infelizmente muito
comum.
Em Ponta Grossa, na sextafeira (31), após denúncia, a Polícia Ambiental juntamente com a
Secretaria do Meio Ambiente
encontrou cerca de 400 gatos
em uma residência localizada
no bairro Contorno. De acordo
com as autoridades, a moradora
mantinha os animais dentro de
casa e vários deles estariam em
situação de maus-tratos.
“Esse foi o processo que
entrou via 156 e fomos juntamente com a polícia no local
indicado para averiguar a situação. Realmente alguns animais
estavam em condições de maustratos, mas, não sabemos qual
foi a justificativa da moradora.
Cabe à nós diante da lei 14085
multar a pessoa acusada sobre
o crime. Ainda não qualificamos
por qual tópico ela será punida,
porém a multa gira em torno de
R$ 300 a R$ 500 por animal”,
disse uma das fiscais do Meio
Ambiente para a redação do
Página Um News.

Divulgação

Ponta Grossa – Radialista
de Ponta Grossa, identificado
pela Polícia Civil como sendo Júlio
César Kayanuma, suspeito de tentar matar a ex-namorada a facadas,
foi preso na manhã de segundafeira (3). Ele deve responder por
tentativa de feminicídio, de acordo
com a Polícia, provavelmente o
crime foi passional.
A situação foi registrada na
madrugada de sexta-feira (31),
no Conjunto Costa Rica. No dia,
o homem invadiu a casa em que
estavam a ex, de 24 anos; a mãe
dela, de 59; e o filho, de cinco
anos.
Em entrevista dada a um programa televisivo, a vítima, que
preferiu não ser identificada relatou que percebeu que o ex-companheiro estava na casa quando
houve a queda de energia na resi-

dência. “Eu estava no meu quarto
e percebi que tinha alguma coisa
errada com a luz, porque o meu
ventilador parou. Fui no quarto da
minha mãe, onde ela estava com
meu filho, e vi que também não
tinha o ventilador ligado", contou.
A vítima também descreveu
que ao perceber o problema na
luz, ela e a mãe escutaram barulhos na casa e se trancaram em
um dos quartos. Porém, o homem
tentou forçar a abertura do quarto,
conseguindo ferir a mãe e a ex com
uma faca.
Além disso, o homem deixou
o gás da casa ligado, nas quatro
bocas do fogão. Pegou a chave
e saiu pela porta dos fundos. As
vítimas conseguiram acionar o
socorro e foram atendidas pela
equipe médica do Corpo de Bombeiros.

NÃO SE APRESENTOU

Vereador continua foragido

Animais estavam sem condições de morar no local
Operação
A equipe da Polícia Ambiental, juntamente com as ficais se
deslocaram para a residência
indicada no período da tarde,
após o Poder Judiciário autorizar o mandato de busca.
Quando chegaram na casa,
os gatos estavam espalhados
por todos os cômodos e além
deles, dois cachorros também
estavam presos no quintal.
Diante da situação a proprietária do imóvel foi detida
e levada para confecção de um
termo circunstânciado (TC) na
delegacia local. Já, os animais
continuaram na casa a qual
seria vistoriada na segundafeira (03) pelos funcionários
do Centro de Zoonose da Prefeitura. Os animais devem ser
submetidos a uma avaliação.
Transtorno
De acordo com pesquisas
de psicólogos, o acumulador de

animais é aquele que mantém
em casa mais animais do que
tem condições de cuidar, condicionando-os, e muitas vezes a
si mesmo, a uma vida de stress
em ambiente superlotado e inadequado. Muitos animais também passam fome e apresentam
doenças, além de serem confinados em condição insalubre.
As diretrizes determinadas para ajudar a identificar
um acumulador são:
*Manter uma quantidade
de animais acima do normal.
*Incapacidade em oferecer
condições mínimas de nutrição,
saneamento, abrigo e cuidados
veterinários, o que frequentemente resulta em desnutrição,
doenças e morte.
*O indivíduo nega essa
incapacidade e não enxerga o
impacto negativo que a situação causa aos animais e humanos da residência.

Ivaí - A defesa do vereador
suspeito de matar um empresário
de Ivaí, disse que Luisir Lobacz
(MDB) está arrependido e com
quadro de depressão grave. Luisir se apresentaria na Polícia na
tarde de sexta-feira (31), porém
a ida foi cancelada. Na cidade
moradores pedem justiça sobre
o caso.
O empresário Everaldo
Manfron foi morto no dia 25
de janeiro após ser esfaqueado
enquanto trabalhava em seu
supermercado. Desde esse dia,
o vereador Luisir é o principal
suspeito do crime, conforme a
polícia. “As câmeras gravaram
toda a ação dele. A prova está
ali”, comentaram.
O motivo do cancelamento
da apresentação do suspeito na
delegacia é porque, de acordo
com o advogado Fernando
Madureira, ele estar a base de
medicamentos e precisa reagendar a nova data de apresenta-

ção. Isso deverá acontecer em
dez dias úteis.
Fernando comentou que “a
situação foi lamentável, chocou
muito Luisir, que está arrependido, tanto que está em uma
situação psicológica deteriorada.
Mas ele irá se apresentar", afirmou a defesa.
Além disso, o advogado disse
ainda que pretende fazer o pedido
de um habeas corpus para que o
vereador responda em liberdade.
Investigação
Delegado Luis Gustavo
Timossi, que comanda a investigação do caso reforçou que o
mandado de prisão preventiva já
foi expedido pela Justiça e o vereador está considerado foragido
desde quarta-feira (29).
"Nós investigamos a prática
de um homicídio qualificado,
pela impossibilidade de defesa
da vítima, bem como pelo motivo
fútil", comentou Luis Gustavo.

EM TIBAGI

Ciclista morre atropelado
Divulgação

JARDIM ITAPOÁ E CACHOEIRA

Civil registra dois homicídios em
menos de uma hora em PG
Ponta Grossa – Fevereiro
começou corrido para as polícias Militar e Civil de Ponta
Grossa que registraram dois
homicídios na noite de sábado
(1º). Os registros aconteceram
em menos de uma hora.
Conforme o relatório, o primeiro caso ocorreu no Jardim
Itapoá, às 22h30. Na situação,
um homem de 38 anos, identificado como Kleber Batista, foi

encontrado morto em uma rua
do bairro. Ele tinha vários ferimentos causados por facadas. O
Samu foi acionado e constatou o
óbito da vítima.
Já o segundo homicídio ocorreu na rua Robalo, no bairro Jardim Cachoeira, por volta das 23
horas. Desta vez, Rangiel Baptista dos Santos, de 26 anos, foi
atingido por tiros. O jovem não
resistiu aos ferimentos e faleceu

ainda no local. De acordo com
o Samu, o rapaz teve dois ferimentos nas costas, que perfuraram o pulmão e a axila.
Os dois corpos deram
entrada na madrugada de
domingo (2) no Instituto Médico
Legal de Ponta Grossa. Agora o
setor de Homicídio da Polícia
Civil da cidade abriu inquérito e
investiga os autores e motivação
do crime.

Caminhoneiro saiu sem prestar socorro e vítima ficou na rua
Tibagi – Foi identificado
pelo Instituto Médico Legal, de
Ponta Grossa, o ciclista Renato
Campos Machado, morto após
ser atropelado por um caminhão.
O acidente aconteceu na tarde de
quinta-feira (30), em Tibagi.
De acordo com informações,
Renato pedalava em direção a
rodovia Sady de Brito quando
foi atingido pelo veículo. Infelizmente, o homem, de 61 anos, não
resistiu aos ferimentos e morreu

ainda no local. Ele trabalhava na
Prefeitura de Tibagi há anos.
Conforme relatório da Polícia Civil, o motorista do caminhão seguiu viagem sem prestar
socorro à vítima, mas pouco
depois foi abordado na rodovia
por populares e encaminhado
para prestar depoimento na polícia. Ainda segundo os policiais,
o motorista disse que não havia
percebido a colisão e por isso
seguiu viagem.
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'O pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado, mude seus pensamentos e você mudará seu mundo.' Norman Vincent Peale

Fabia e Márcio

Divulgação

O vereador George
Luiz de Oliveira anda
feliz da vida. Dia
31 de janeiro, sua
esposa Aline deu
à luz a graciosa
Georgia, que veio
para completar a
alegria do casal.
Muitas bênçãos
a família!

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Para a coluna o casal Fabia e Marcio Pauliki.
Dia 1º de fevereiro o casal festejou 17 anos de feliz
união e no dia 2 Fabia foi muito cumprimentada
por mais um ano de vida. Felicidades!

Douglas Costa ao
lado da esposa
Maristela, leia-se
Churrascaria Lugano,
será alvo de
inúmeras felicitações
de aniversário no
dia 10 de fevereiro.
Parabéns!

Divulgação

Parabéns ao casal Flavio e Alana Chrun pela
chegada do pequeno Gustavo que veio ao
mundo dia 17 de janeiro para fazer companhia
a irmãzinha Helena. O papai recebeu
cumprimentos de aniversário dia 31 de janeiro
e a mamãe festeja aniversário dia 9 de
fevereiro. Muitas felicidades a família!

Registrando a
rainha da 30ª
Munchenfest e
da EFAPI 2019,
Aline Machado
que comemora
aniversário no dia
04 de fevereiro

Divulgação

Parabéns de
aniversario
circulando para
Rafael Gustavo
Mansani,
presidente da
Associação de
Engenheiros de
Ponta Grossa.
Parabéns!

Rosimeri Mathiel
Daniuk, Gestora
de Comunicação
Social da CCR
Rodonorte, neste
dia 09 será cumprimentada pelo
seu aniversário.
Parabéns!

Divulgação

Eduardo Nunes
da Matta Jr e a
esposa e
professora Rose.
Ele recebe
cumprimentos de
aniversário no dia
07. Felicidades!

04/02

Anna Clara Carneiro Silva

05/02

Andrea Machado
Eduardo Borsatto

Dirceu Rodrigues

06/02

Marcela Sousa
Andréa Moraes de Lima
Rafael Aragão Domingues

