Na redação : R$ 3,00

Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

Castro-PR, Terça-feira, 11 a 13 de Fevereiro de 2020 * Ano XXX * Nº 3323

www.paginaum.com

* Versão Online

Operário vence mais uma pelo Paranaense
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Divulgação
Divulgação

ATÉ 15 DE FEVEREIRO

Alvaro assume Castro
Desde a manhã dessa segunda-feira (10), a Prefeitura
de Castro tem novo comando.
Moacyr Elias Fadel Junior
transferiu o cargo de prefeito ao seu vice Alvaro Telles,

em uma cerimônia rápida na
sede da Secretaria Municipal
de Obras, Serviços Públicos
e Meio Ambiente, uma vez
que o gabinete oficial passa
por reformas. O ato que con-

tou com a presença de cinco
secretários municipais, além
do Procurador do Município,
Júlio Philbert, sequer foi fotografado pela assessoria de
imprensa.		
página 3

CORONAVÍRUS

Alvaro Telles já está à frente da Prefeitura de Castro

PG registra primeiro caso suspeito
Divulgação

NOITE DE DOMINGO

Civil de Castro
investiga novo
homicídio

PIRAÍ DO SUL

Vereadores são
alvo de ação

Divulgação

Divulgação

ENCONTRADO sem vida

para Márcio não houve irregularidades

Polícia de Castro investiga
mais um caso de homicídio.
Desta vez, o registro aconteceu
na noite de domingo (9), por
volta das 21h30 no Arapongas.
Conforme boletim do IML, a vítima foi identificada como sendo
Noel Alves da Costa. página 9

Vereadores piraienses são alvos de
ação pela devolução de mais de R$ 471
mil aos cofres públicos. A decisão foi proferida no dia 22 de janeiro, pela juíza Leila
Aparecida Montilha, da Vara da Fazenda
Pública de Piraí do Sul. O ex-presidente
página 3
Marcio do Gás contesta.

ritmo de folia em tibagi

Rainha e princesas são
eleitas em Pré-Carnaval

Virus pode ter contaminado criança de 7 anos, que esteve na China

“A Secretaria de Saúde Secretaria
de Saúde e do Ministério da Saúde
confirmaram no ínicio da noite de
segunda-feira (10), caso suspeito de
coronavírus em Ponta Grossa. Tratase de uma criança de sete anos, que
teria estado na China no mês passado.
A criança teria apresentado sintomas
de gripe e foi submetida a exames. O
resultado do exame ainda não foi divulgado. “A China e mais 24 países já tem
casos confirmados. Vale lembrar, que
no Brasil, nenhum caso foi confirmado
até o momento. São 7 notificações se
enquadram na atual definição de caso
suspeito para nCoV-2019: Minas

Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São
Paulo (3), Rio Grande do Sul (1) e
1 Paraná (Ponta Grossa).
O novo agente do coronavírus,
chamado de novo coronavírus - nCoV2019, foi descoberto no fim de
dezembro de 2019 após ter casos
confirmados na China. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
são 14,5 mil casos registrados em
18 países, com 305 mortes, o que
mobilizou organismos internacionais e
a comunidade científica na busca por
respostas sobre prevenção, transmissão e tratamento desse novo tipo de
coronavírus.

CARAMBEÍ

Futevôlei já tem
seus campeões
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LOCAL

Diáconos serão em
março ordenados
página 5

Divulgação

Divulgação / Luciana Westphal

Lixões se formam na
área urbana da cidade
Ana Carolina Bastos (ao centro) recebe prêmio das mãos do prefeito Rildo

O clima carnavalesco já começa a
tomar conta de Tibagi. Neste fim de
semana, foram realizados os primeiros
eventos momescos de 2020 na Praça
Edmundo Mercer, palco da folia que
contagiará tibagianos e turistas de 21

e 25 de fevereiro. Nas programações
cuidadosamente preparadas foram
definidas as marchinhas carnavalescas e as majestades que agitarão e
abrilhantarão a festa durante os cinco
página 7
dias e noites.

Ao longo do mês de fevereiro a equipe
do Página Um News está produzindo
matérias que se pautam exclusivamente
por questões relacionadas ao lixo. Nesta
edição, a terceira matéria da série fala
sobre os lixões que vão se formando na
página 5
área urbana do município.

DESCARTE incorreto do lixo é uma realidade

casos NO BRASIL chegam a 66 mil ao ano

Mulher foi vítima de estupro na noite de domingo
página 9
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EDITORIAL

ATÉ QUANDO?
Nas páginas da editoria de Segurança, várias matérias são
relacionadas à violência sexual. O que torna o fato comum. Não é
à toa que, nesta edição, falamos sobre os números do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que registrou recorde do
crime: foram 66 mil vítimas de estupro no País, em 2019.
Cerca de 53,8% das vítimas são meninas de até 13 anos. Conforme as secretarias de Segurança Pública de todos os estados,
quatro delas até essa idade são estupradas por hora, no País. Além
disso, ocorrem, em média, 180 estupros por dia, no Brasil.
Mesmo que o número seja chocante, os casos registrados são
baixos porque existe um comportamento persistente que cerca o
estupro: o silêncio. Vítimas não denunciam seus agressores, policiais não investigam as acusações, famílias ignoram os pedidos
de ajuda. Esses mecanismos invisíveis fazem com que 90% da
violência sexual jamais seja conhecida. E isso, sim, é um crime
ainda maior do que a soma de cada caso.
Apesar de entendermos o estupro como um dos piores crimes
que podem acontecer a alguém (segundo pesquisas sobre percepção de crueldade, ele só perde para o assassinato), somos estranhamente incrédulos para acreditar que ele realmente acontece.
Ou seja, o estupro é o único crime no qual a vítima é julgada
junto com o criminoso. E a pergunta que fica é: até quando?

O respeito à liturgia

Sandro A.
Carrilho
15 VEZES?
Perguntado se ele saberia
dizer quantas vezes assumiu
o posto em substituição a
Moacyr, Alvaro respondeu
que em torno de quinze, isso
nos três mandatos do prefeito.

JANEIRO BRANCO
O mês de janeiro já se foi,
mas a Câmara de Castro ainda
discute a criação no município
do mês 'Janeiro Branco'. É
certo que o Legislativo estava
em recesso, mas criar algo
para valer somente na próxima legislatura, é o mesmo
que pegar carona atrasado.

MOTIVO?
No documento solicitando a licença, que deveria
iniciar no dia 6 e se prolongaria até 15 de fevereiro,
Moacyr justificou questões
particulares. Teve até gente
dizendo que ele aplicaria
mais um implante de cabelo,
mas não foi confirmado.

JANEIRO BRANCO II
De autoria do vereador
José Otávio Nocera, o projeto
de lei tem a intenção de fazer
com que haja maior concientização e se realize campanhas
"em prol da saúde mental e
emocional, nas redes públicas de saúde".

CURTAS: * Vereador
George, de Ponta Grossa,
não estaria antecipando campanha, ao aparecer na foto
com a Ministra Damares e
a primeira-dama Michele
Bolsonaro? * Ratinho Junior
diz que pode cortar ICMS
de combustíveis se Governo
Federal garantir repasse "para
que as coisas não parem".

DE LICENÇA
O prefeito Moacyr Fadel
licenciou-se nesta segundafeira (10) de seu cargo. Até
o dia 15, caso não haja surpresas, o comando de Castro
ficará nas mãos do vice Alvaro
Telles, veterano em dar guarida ao chefe do Executivo
quando ele se licencia.

Cada governante com suas
manias. Idi Amin, ditador de Uganda,
dizia que conversava com Deus.
Um jornalista jogou a pergunta:
“quando”? Ele: todas as vezes que
se faz necessário. Um contador de
lorotas. A história registra casos de
governantes que se colocavam em pé
de igualdade com Deus. Em Gana,
os ganenses comparavam o ditador
Nkrumah a Confúcio, Maomé, São
Francisco de Assis e Napoleão. Ele
é “imortal, nosso messias”. Franco
proclamava-se “Caudilho da Espanha pela graça de Deus”.
Giscard D’Estaing, chegando
à presidência da França, inventou
maneiras de popularizar sua imagem. Tocava acordeon em praças
públicas, andava a pé por Paris, ia
ao teatro com a família, tomava café
com varredores de rua, desfilava
com seu cão amestrado. Um adepto
do dandismo, fenômeno que explica
pessoas que têm o prazer de espantar. Foi criticado por exagerar a dessacralização do poder.
Nisso, inspirava-se em Luis XIV,
o rei que se exibia em Versailles
montado em seu cavalo crivado de
diamantes. Dizia ele: “os povos gostam de espetáculo, com o qual dominamos seu espírito e seu coração”.
Já outros se levam mais a sério.

Convidado numa festa a tocar cítara,
Temístocles, o ateniense, altivo e
poderoso, respondeu: “não sei tocar
música, mas posso fazer de uma
pequena vila uma grande cidade”. De
Gaulle, eis um general que impunha
respeito. Não precisava se enfeitar
nem adoçar as palavras para impor
autoridade. John Kennedy brilhava na
frente de uma câmera de TV. Nixon,
por sua vez, era uma lástima.
O fato é que os governantes,
cada um a seu modo, se esforçam
para dar brilho à imagem. E, frequentemente, trocam a semântica
pela estética, o conteúdo pela forma.
Quando o exagero sobe a montanha,
a imagem se esfarela. O povo capta
bem a fosforescência artificial de
certos mandatários. Por isso, alguns
sobem, outros descem.
Vejamos a questão da identidade - (do idem, latim, semelhante),
abrangendo a história, o pensamento,
a índole, as ações de um governante.
Quando ele monta um circo ao seu
redor, e esse circo passa a oferecer
um espetáculo cotidiano, acaba contribuindo para tirar a força do conteúdo. Quando substitui a coisa maior
pela menor, desmonta a liturgia do
poder. Liturgia necessária para resguardar credibilidade. A banalização
de situações arrogantes, com cargas

* Gaudêncio Torquato
de desleixo, embrulhadas em versões
falsas, é um golpe na liturgia das instituições e de seus ocupantes.
Um presidente, um magistrado,
mesmo um representante da esfera
parlamentar, autoridades de quaisquer áreas se vestem com um manto
litúrgico. Sob o qual se abrigam
os valores do respeito, da ordem,
da credibilidade, da disciplina, da
norma imposta pelo cargo. Quando
um destes figurantes maltrata uma
liturgia criada pelo dever e princípios
que regulam os comportamentos da
autoridade, está ele rebaixando o seu
conceito.
Deve-se respeitar as pessoas
como elas são. Mas é sábio que
todos procurem preservar a ordem
que se estabelece para cumprimento
retilíneo das tarefas que cabem a
quem se investe de poder. É respeitável a figura que desce do altar
para conversar com as pessoas nas
ruas, nas praças, nos ambientes de
trabalho. Mas há uma linha tênue
que deve ser observada, a linha que
separa a responsabilidade da demagogia, a seriedade do populismo.
Pequeno exemplo. O Brasil político de 2020 foi aberto com dois atos
que integram a agenda nacional: a
abertura do ano parlamentar, com sessão conjunta do Senado e Câmara; e

a abertura do Ano Judiciário, com ato
solene no Supremo Tribunal Federal.
Esses eventos sempre contaram com
a presença do mandatário-mor da
Nação, o presidente da República.
Que não compareceu, decidindo priorizar a colocação de uma pedra em
terreno para construção de um colégio militar em São Paulo.
Um desprestígio para as esferas
política e judiciária. Possivelmente,
os próprios militares, que cumprem
rigorosamente a liturgia da caserna,
tenham desaprovado, em seu íntimo,
aquele gesto presidencial.
O general Temístocles, o general De Gaulle e tantos outros grandes personagens deram exemplos
de grandeza e autoridade. Mulheres
também. Margareth Tatcher foi zelosa
governante. Imbuída de princípios.
Tinha um repertório cheio de grandes
ideias. Até o Brasil mereceu dela esta
reprimenda: “Parece-me bem claro
que o Brasil não teve ainda um bom
governo, capaz de atuar com base em
princípios, na defesa da liberdade,
sob o império da lei e com uma administração profissional.”
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

ERRAMOS
Na edição 3322, de 07 a 10 de Fevereiro de 2020, foram
publicadas de forma errada palavras contidas no título da manchete da capa e na página 4. Na manchete 'Unium irá comercializar energia', faltou acento no 'irá'. O segundo erro foi observado
na página 4, no título 'Comissão de Carnaval realiza reunião'. A
palavra 'Comissão' foi escrita com apenas um 's'. Desta forma,
retificamos os erros.

11/02 - Dia do Zelador / Dia Mundial do Enfermo
12/02 - Dia de Darwin
13/02 - Dia Mundial do Rádio
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Terça
11/02

redacao@paginaum.com
luana.m.dias@hotmail.com

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

Temperatura

22 ºC
14 ºC

Umidade
95%
78%

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Quarta
12/02

24

ºC

13 ºC

95%
66%

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chua à tarde e à noite.

Quinta
13/02

REDAÇÃO

Clima

26 ºC
14 ºC

94%
60%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 10/02/2020
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PREFEITO MOACYR FADEL SE LICENCIA

Alvaro assume prefeitura até dia 15
Divulgação

Vice ficará
apenas seis
dias no
comando
* Da Redação
Desde a manhã dessa
segunda-feira (10), a Prefeitura
de Castro tem novo comando.
Moacyr Elias Fadel Junior transferiu o cargo de prefeito ao seu
vice Alvaro Telles, em uma cerimônia rápida na sede da Secretaria Municipal de Obras, Serviços
Públicos e Meio Ambiente, uma
vez que o gabinete oficial passa
por reformas. O ato que contou com a presença de cinco
secretários municipais, além do
Procurador do Município, Júlio
Philbert, sequer foi fotografado
pela assessoria de imprensa.
O Projeto de Decreto Legis-

lativo nº 17/2019, assinado
em 16 de dezembro de 2019,
previa que Moacyr se licenciaria de 6 a 15 de fevereiro,
mas foi no dia 10 que ele passou o posto. O motivo alegado
no documento seria de ordem
particular, e até cogitou-se uma
viagem para o exterior para a
aplicação de implante capilar, o
que não foi confirmado.
Em um rápida conversa por
telefone, Alvaro disse à reportagem do Página Um News
que essa é a terceira vez que
assume a prefeitura nessa legislatura, e que em três mandatos
foram mais ou menos quinze
transmissões de cargo.
Na ausência de Moacyr
Fadel, Alvaro Telles apenas
dará continuidade aos trabalhos que estão em andamento,
mesmo procedimento adotado
em outras vezes.
* Com Luana Dias

Alvaro Telles já está à frente da Prefeitura de Castro

VEREADORES SÃO ALVO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Ex-presidente contesta irregularidades
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Piraí do Sul - Terminou no dia
6 de fevereiro o prazo para a manifestação dos vereadores e servidores da Casa de Leis de Piraí do
Sul, (vereadores Dalney Bueno,
Edson Antonio Staron, João Carlos, Rodnei Samir Jayme, Marcio
Flavio da Silva (Marcio do Gás),
Luciano de Jesus Solek, Gabriela
Christina e Maria Olímpia de
Almeida; e servidores Abel, José
Carlos dos Santos, Cibele, João
Carlos, Sueli e Taciana), alvos de
uma determinação pela devolução
de mais de R$ 471 mil aos cofres
públicos. A decisão foi proferida no
dia 22 de janeiro, pela juíza Leila
Aparecida Montilha, da Vara da
Fazenda Pública de Piraí do Sul.
A partir de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, a
magistrada determinou a devolução de recursos recebidos entre
janeiro de 2017 e abril de 2018,
em forma de diárias, assim como,
determinou o bloqueio dos bens
dos envolvidos, relativo ao valor
cobrado de cada um dos políticos, além da busca e bloqueio de
valores e de veículos que possam
estar registrados em nome dos
parlamentares e funcionários da
Câmara.
De acordo com a determinação, os vereadores recebiam diárias
para viagens que duravam menos
de quatro horas, e, segundo o MP
e avaliação da magistrada, o Portal
da Transparência da Câmara não
tinha informações suficientes sobre

Vereador e ex-presidente da Câmara, Marcio do Gás
as referidas diárias. Além disso,
os presidentes da Câmara, José
Carlos dos Santos (janeiro a abril
de 2017) e Márcio Flávio da Silva
(maio de 2017 a dezembro de
2018), determinavam pagamento
de diárias para eles próprios.
Segundo o documento, uma
auditoria do Ministério Público
apontou que durante o referido
período o valor total de pagamento
de diárias feito a vereadores e servidores chegou a R$ 238.680,00.
A ilegalidade no pagamento das
diárias se dá pela falta de emprenho prévio na despesa realizada,
pagamento de diárias além do previsto em lei, falta de relatório de
viagem para justificativa das diárias pagas e incompatibilidade dos
cursos realizados, com a ocupação
do cargo de vereador.
Conforme a determinação, o
vereador Dalney foi condenado a
devolver R$ 26.140,04, Edson
condenado à devolução de R$

PARANÁ TRIFÁSICO
Neste ano, a Copel vai construir 182 quilômetros de linhas
trifaseadas na área rural da região Sul, atendendo as cadeias produtivas do fumo e da madeira. No total, serão 25 mil quilômetros
de redes trifásicas no Paraná num investimento de R$ 2,1 bilhões.
“A Copel é uma das melhores empresas de energia do País e,
sob o comando do Daniel Pimentel Slaviero, um jovem dinâmico e
competente, o nível de excelência do trabalho tem crescido a cada
dia. O Paraná Trifásico vai revolucionar a qualidade da energia no
campo, algo que não era feito desde a década de 80”, afirma o
deputado Hussein Bakri (PSD).
Divulgação

22.746,64, João Carlos terá que
devolver R$ 26.009,33, Gabriela
Christina foi condenada a devolver
R$ 16.081,31, Rodnei foi condenado a devolver R$ 21.070,64,
Marcio do Gás à devolução de R$
224.002,61, Luciano condenado
à devolução de R$ 11.021,75,
e Maria Olímpia, mais de R$ 15
mil.
Já entre os servidores, Abel dos
Santos foi condenado a devolver
R$ 24 mil, José Carlos da Silva,
mais de R$ 55 mil, Cibele condenada à devolução de cerca de R$
16 mil, João Carlos terá que devolver R$ 26 mil, Sueli Soares terá
que devolver R$ 12 mil e Taciana
da Silva Carneiro, condenada a
devolver 24 mil reais.
Ainda segundo a decisão, no
ano de 2018 o então presidente da
Câmara, vereador Marcio Flavio,
já havia recebido recomendação
administrativa para regularização
dos pagamentos de diárias.

O que diz o ex-presidente
da Câmara?
Na tarde de segunda-feira
(10), a reportagem do Página
Um News ouviu o ex-presidente
da Câmara de Pirai do Sul, Marcio
Flavio da Silva (Marcio do Gás).
Ele afirmou que nem ele e nem os
colegas foram formalmente notificados da ação. “Eu fiquei sabendo
pela mídia, mas ainda não fomos
condenados, como estão citando,
ainda trata-se de uma liminar”,
destacou.
O vereador também afirmou
que irão apresentar todas as justificativas solicitadas na recomendação, para provar que as diárias
não foram pagas irregularmente.
“Vamos apresentar todas as informações que estão pedindo, os
empenhos existem, e não tem como
os cursos não serem compatíveis
porque eram todos direcionados
para as Câmaras Municipais, além
disso, tudo está disponível no Portal da Transparência” explica.
Marcio também explicou que
o valor a ser devolvido por ele e
por José Carlos, que constam na
recomendação, são maiores que
os dos demais vereadores, justamente porque eles ocuparam o
cargo de presidentes da Câmara.
“Enquanto presidente eu respondo
pelas despesas de todos os vereadores, o meu pedido de bloqueio é
a soma de todos os valores usados
pelos demais , assim como o do
José Carlos, mas isso não significa que nós gastamos mais que os
outros, com diárias para nós mesmos”, finaliza.

ANTIFRAUDE
A economia gerada por operações especiais antifraude mais
do que dobraram em 2019.
Segundo o Ministério da Economia, as ações resultaram em
economia de R$ 961 milhões.
O cálculo considera os recursos
que o governo deixará de pagar
após a desarticulação de esquemas criminosos pela Força-Tarefa
Previdenciária e Trabalhista.
CHAVE DE OURO
Quase 300 mil pessoas
(298.910) e R$ 2,5 bilhões
em movimentação. Esses são os
números da 32ª edição do Show
Rural Coopavel encerrada mesta
sexta-feira, 7, em Cascavel. O
balanço foi apresentado pelo
presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli, que adiantou que a 33ª
edição será entre os dias 1º e 5
de fevereiro de 2021.
REQUIÃO NA DISPUTA
O ex-deputado João Arruda
pode abrir mão da disputa a
prefeito na eleição municipal
de 2020 em Curitiba. Segundo
Rogério Carboni, presidente do
diretório municipal, o ex-deputado vai ceder sua vaga no partido para o ex-senador Roberto
Requião. “Como Requião se
manifestou interesse em ser
candidato a prefeito pelo MDB,
é natural que João Arruda abra
mão da indicação em favor do
senador", disse Carboni.
VEREANÇA
João Arruda, segundo Carboni, já coordena o plano de
governo do MDB e a formação
das chapas de vereadores. O exdeputado pode, inclusive, concorrer a vereança para fortalecer
o partido em Curitiba.
SAMU
O Samu no Vale do Iguaçu
começa a ser implantado nesta
semana e o serviço estará completo em 90 dias. Neste período,
médicos e enfermeiros devem
ser contratados, seja através de
licitação ou concurso público.
Entre as novidades, o serviço vai
receber sete ambulâncias.
ATENÇÃO ESPECIAL
O prefeito Chico Brasileiro
(PSD) disse à imprensa que o
governador Ratinho Junior tem
uma “atenção especial” quando
se trata da destinação de recursos e investimentos estaduais
para Foz do Iguaçu e também
agradeceu o apoio que está
recebendo dos deputados Hussein Bakri (PSD) e Sandro Alex
(PSD), secretário de Infraestrutura e Logística. “Em qualquer
projeto e programa, o governador faz questão de incluir Foz.
Isso demonstra o carinho e atenção especial pela cidade”, disse.
Serão investidos cerca R$ 532,4
milhões em obras (ponte, perimetral leste, reforma do aeroporto, duplicação do acesso ao
aeroporto). A grande parte desses recursos será custeado pela
Itaipu Binacional.
RUAS DO PARANÁ
Programa Ruas do Paraná,

propõe a requalificação das vias
urbanas, é uma das cinco propostas selecionadas, entre as 97
concorrentes de diversas partes
do mundo, no Fórum Mundial
de Urbanismo em Abu Dhabi,
capital dos Emirados Árabes
Unidos.
VACINA BRASIL
Começou ontem mais uma
fase da Campanha Nacional de
Vacinação contra o Sarampo.
Desta vez com foco nas crianças
e adolescentes de 5 a 19 anos
de idade. A campanha faz parte
do movimento Vacina Brasil e se
estende até 13 de março, com dia
D de vacinação contra o sarampo
marcado para 15 de fevereiro.
AGEPAR
O governador Ratinho Junior
vai encaminhar a Assembleia
Legislativa, projeto de lei que
prevê a reformulação da Agepar,
agência estadual responsável pela
fiscalização de concessões, entre
elas a do pedágio. As atuais concessões do pedágio terminam em
2021 e o governo também pretende, através da Agepar, acelerar as parcerias público-privadas
para impulsionar investimentos.
‘PERSEGUIDOS’
A ofensiva deflagrada por
deputados para mudar de partido
sem o risco de perder o mandato
ganha força nos bastidores do
TSE. Na lista de argumentos
utilizados pelos políticos estão
a retaliação de dirigentes, perseguição, discriminação política
e falta de democracia interna e
transparência.
PRÊMIOS
A Escola Nacional de Administração Pública está oferecendo
prêmios de R$ 75 mil e 100 mil.
O primeiro é para quem apresentar a melhor sugestão sobre
como o governo deve atrair e
selecionar profissionais para cargos comissionados. O segundo
é para melhorar o custo no
transporte administrativo como
documentos. O Tribunal Regional
Federal da 4ª Região tem expertise na digitalização de processos
e vem transferindo a tecnologia
para outros órgãos. A Assembleia Legislativa do Paraná adotou o sistema e o classificou de
"papel zero".
DESAFIO
O procurador Deltan Dallagnol faz um paralelo entre as operações Mãos Limpas, da Itália, e
a brasileira Lava Jato. "Ambas,
filhas da busca pela democracia e do desejo de um país mais
honestos, sofreram o mesmo
destino. Isto porque, como na
Itália, no Brasil há uma perversa
associação do poder político e do
econômico para roubar o país. O
capitalismo de compadrio distribui cartas marcadas. No seu
jogo, eles nunca devem perder.
Entretanto, procuradores, juízes e policiais ousaram usar a
lei para desafiá-los e, em alguns
momentos, venceram".
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Divulgação

PELA SEGUNDA VEZ

Juca é empossado
presidente da AMCG
Mais de
1,1 milhão
de habitantes
são atendidos
por entidade
Da Assessoria
“Vamos trabalhar em todos
os setores pelo desenvolvimento da nossa região”, disse
o presidente da Associação
dos Municípios dos Campos
Gerais (AMCG), prefeito de
Jaguariaíva José Sloboda (Juca)
ao ser empossado como presidente da entidade. A posse
ocorreu na manhã de sextafeira (7) no Cine teatro Valéria
Luercy, em Jaguariaíva, e reuniu
prefeitos e representantes dos
municípios da região. Além de
Juca, tomaram posse os prefeitos de Carambeí, Osmar Blum
como vice-presidente; de Ortigueira, Lourdes Banach como
tesoureira. Ainda faz parte da
diretoria o prefeito de Palmeira,
Edir Havrechacki, que assumiu
o cargo de secretário, mas não
pode estar presente.
Conforme o presidente, a
AMCG deve seguir com todos
os seus gestores unidos com
a tarefa e responsabilidade de
representar e levar os anseios

da população, composta por
mais 1,1 milhão de pessoas.
“É mais um trabalho, mas
que vamos desempenhar com
esforço e dedicação”, garante.
Juca citou algumas das áreas
em que a Associação atua e que
deve continuar em sua gestão.
“Esportes, Cultura, Turismo e
Saúde em prol de uma região
mais desenvolvida”, destaca.
Juca ‘recebeu’ a Associação
das mãos do prefeito de Telêmaco Borba, Márcio de Matos,
que presidiu a entidade no último
ano. “Temos a sorte de contar
com todos os nossos municípios
com saúde financeira. Isso por
conta das boas administrações”,
avalia Matos, destacando o progresso da região em assistência
médica. Para isso, ele citou os
dois Consórcios criados a partir
da AMCG, de Saúde e Samu
Campos Gerais. “Mas vamos
fortalecer cada vez mais pelos
bons exemplos que estamos deixando”, prevê.
Ao passar o cargo, o expresidente propôs dois desafios
à nova diretoria: colocar a língua
inglesa na grade curricular das
escolas municipais, e energia
fotovoltaica nas novas construções públicas. “Temos que
desenvolver ainda mais”, avalia.
Além dos desafios, Matos
agradeceu a confiança dos colegas prefeitos que o colocaram

na presidência da AMCG no
último ano. “Venho agradecer
imensamente a oportunidade de
dirigir esta importante instituição ao longo do ano de 2019,
em que pude compartilhar com
o apoio e a presteza dos amigos
prefeitos da região dos Campos
Gerais”, disse. “Aproveito para
externar os parabéns ao prefeito
Juca e sua diretoria que certamente farão um excelente trabalho. O sucesso da AMCG é
fruto do trabalho, dedicação e a
união de esforços, e assim continuaremos pelo bem comum de
toda esta região tão importante
para o Estado do Paraná e do
Brasil”, completa.
O vice-presidente da AMCG
destacou o nível de crescimento
dos Campos Gerais nos últimos
anos. “Uma das regiões que
mais cresce e uma das melhores
para se investir”, disse. Junto
com os integrantes da nova
diretoria, Blum promete esforços para ainda mais melhorias.
“O Juca tem uma grande capacidade de agrupar equipes. Vamos
atuar juntos”, antecipou.
A prefeita em exercício de
Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, também lembrou do crescimento dos municípios. “Todas
as cidades estão passando por
um crescimento enorme. Temos
que aliar desenvolvimento a este
crescimento”, fala.

Juca assume a AMCG e terá Osmar Blum como o seu vice; Lourdinha ocupará a tesouraria

COMEMORAÇÕES PELO ANIVERSÁRIO

Tibagi abre inscrições para desfile
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Começam nesta
quinta-feira (13), as inscrições
para escolas, entidades, secretarias municipais e grupos que
queiram participar do Desfile
Cívico do dia 18 de março, aniversário de Tibagi. O período
segue até o dia 28 de fevereiro.
Interessados deverão procurar a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (Semec),
munidos da ficha de inscrição, um
termo de compromisso assinado
por representantes da instituição
ou grupo, e um breve histórico
impresso. O histórico não pode
ser maior que uma lauda.
O número máximo de compo-

Apenas dois carros alegóricos por instituições educacionais
nentes para cada grupo ou escola
inscrita é de 120. Para as instituições educacionais será permitida a apresentação de no máximo
dois carros alegóricos. Para os

demais inscritos será permitida
a participação de até dez veículos
motorizados e no caso de veículos não motorizados o número
máximo permitido é vinte.

CARAMBEÍ

Iniciada vacinação contra sarampo
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura
de Carambeí iniciou nesta
segunda-feira (10) a primeira etapa da campanha de
vacinação contra o sarampo
que segue até o dia 13 de
março. O dia “D” de mobilização nacional acontece no
sábado, 15 de fevereiro, de
forma seletiva de acordo com
o histórico vacinal.
De acordo com a enfermeira
responsável
pela
Vigilância Epidemiológica,
Gisele de Paula, a convocação é para todas as faixas
etárias, com foco na imunização de pessoas com 20 a 29
anos, "são obrigados a tomar
a dose da vacina", frisa.
As faixas etárias mais
acometidas no Paraná foram
de 20 a 29 anos, 10 a 19
anos e 30 a 39 anos. Neste
ano o Ministério da Saúde,
juntamente com os Estados
e Municípios, irá realizar a
vacinação contra o sarampo
em duas etapas.
O Sarampo é uma infecção viral, aguda, altamente

Convocação é para todas as idades
contagiosa, transmitida por
via aérea, através da fala,
espirro, tosse e respiração.
Pode acometer todas as faixas etárias suscetíveis, tendo
maior gravidade nos extremos de idade. O vírus do
Sarampo pode levar a complicações como, encefalite,
meningite e pneumonia.
Após vinte anos sem
registro de casos confirmados de sarampo, o Estado do
Paraná registrou o primeiro
caso da doença em 2019.
Para realizar a vacinação

é necessário que o cidadão
leve consigo a carteirinha
para a sala de vacina onde
também serão conferidas as
doses das outras vacinas,
principalmente a da febre
amarela que está com uma
incidência grande de epizootias (doença que ocorre em
uma população animal) na
região.
As vacinas são realizadas no Centro Municipal de
Saúde, Sala de Vacinas, no
horário de 8h30 às 11 horas
e das 13 às 16 horas.

LDO 2020

Cidadãos já opinam em pesquisa
Da Assessoria
Palmeira - Palmeira disponibilizou na manhã desta segunda-feira (10), em seu site, uma
enquete online para que a população defina quais são as prioridades do Município na Lei das
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
2021. A enquete, que será
encerrada no dia 6 de março,
pode ser acessada no endereço
www.palmeira.pr.gov.br, ou clicando AQUI.
O secretário de Finanças,
Eloir José Voichicoski, acredita
que a participação popular é uma
ferramenta essencial para o processo orçamentário. "O Município de Palmeira, através de sua
administração, trabalha para definir as prioridades orçamentárias
levando em conta, dentre muitos

fatores, a opinião popular, a qual
traz legitimidade para o trabalho
desenvolvido", destacou.
Na enquete, o munícipe
deverá escolher uma prioridade para cada uma das grandes pastas: Saúde; Educação;
Assistência Social; e Obras e
Infraestrutura. Após terminar a
enquete, o participante poderá
direcionar sugestões para as
demais áreas de atuação da
administração pública. Na última
etapa da pesquisa o participante
deverá fornecer seu nome,
endereço e e-mail. Alysson José
de Araújo, diretor de Contabilidade e Finanças, explica que
“as informações de contato são
necessárias para que o cidadão
tenha um feedback sobre sua
participação”, disse.
Juntas, todas as respostas do

formulário mostrarão quais são
as prioridades do Município de
Palmeira dentro da LDO 2021.
Os resultados finais serão apresentados posteriormente.
Oficinas possibilitam participação presencial
A partir de 2 de março começam as oficinas públicas de trabalho que serão desenvolvidas
pelas Secretarias Municipais
de Educação, Saúde, Assistência Social, Urbanismo, Obras
e Infraestrutura, Agricultura
e Pecuária, Meio Ambiente e
Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas.
Todas as oficinas serão coordenadas pela Controladoria Geral do
Município. Nesta etapa, população e servidores poderão discutir
presencialmente as prioridades e
demandas para cada pasta.
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DESCARTE INCORRETO

Lixões se formam em área urbana
Fotos: LUCIANA WESTPHAL

Entulho a
céu aberto
pode trazer
transtornos
à saúde dos
moradres

EM CASTRO

Campanha
contra sarampo
já começou
Da Assessoria

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Ao longo do mês de fevereiro a equipe do Página
Um News está produzindo
matérias que se pautam exclusivamente por questões relacionadas ao lixo. Através do
projeto estão sendo abordados assuntos que dizem respeito à produção, descarte,
reciclagem e políticas e gestão
de todos os tipos de lixo.
Nesta edição, a terceira
matéria da série fala sobre os
lixões que vão se formando
na área urbana do município. Apesar de o serviço de
coleta estar disponível em
todos os bairros de Castro,
pelo menos três vezes por
semana, e, em alguns bairros de segunda a sexta-feira,
ainda é comum o acúmulo
de lixo em alguns pontos da
cidade.
Nestes locais é possível
encontrar todo tipo de material, descartado de forma
irregular e totalmente irresponsável. Com o descarte
incorreto do lixo, a água da
chuva acaba ficando parada
e restos de comida e de
materiais orgânicos acabam
atraindo roedores e moscas,
o que facilita a presença e

Lixo acumulado se mistura à paisagem local

contaminação por diferentes tipos de doenças. Além
disso, os lixões comprometem a aparência do local,
desvalorizam terrenos que
estão nos arredores e dificultam a circulação de pessoas.
Durante a tarde de sexta-feira (7), a reportagem
passou por vários bairros de
Castro e encontrou diversos
locais onde há bastante lixo
acumulado. Três deles chamaram atenção pela quantidade de lixo, dois deles
estão na Vila Operária, ao
lado de uma das ruas principais, e outro está no Jardim
dos Bancários, ao lado de
um condomínio.
Entre os materiais descartados nesses locais, é

Outro problema
encontrado são
as queimadas
possível identificar peças de
roupas, garrafas plásticas,
madeira, embalagem de leite
e de diversos outros alimentos, entre outros tipos de
material, ou seja, a maioria
recicláveis, que acabaram
deixados ali por que alguém
não teve o zelo de separar
estes itens e disponibilizálos para coleta. Afinal, em
Castro também existe coleta
seletiva do lixo.
Queimadas
Outro problema que
geralmente acompanha o

Todo tipo de material é descartado incorretamente

descarte incorreto do lixo
são as queimadas, também
muito comuns em Castro.
Esta prática, além de causar
danos ambientais, destruindo
a vegetação local e causando
a morte de animais, também
provoca doenças, devido
à presença da fumaça. Em
geral, a fumaça pode causar
danos às vias respiratórias,

como asma, bronquite, rinite
e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), além
de ocasionar outros problemas à saúde humana.
Vale destacar que no Brasil, tanto as queimadas irregulares, quando o descarte
incorreto do lixo são considerados crime, passiveis de
punições legais.

Começou nesta segunda-feira
(10) a Campanha Nacional de
Vacinação contra o Sarampo que
segue até o dia 13 de março. Já
no sábado (15) acontece o “Dia
D” de mobilização nacional com
abertura de postos de saúde para
imunização da população.
Devem se vacinar pessoas com
idade de 6 meses a 59 anos. Para
tomar a vacina é necessário levar a
Carteira de Vacinação e documento
pessoal. Pessoas com idade de 20
a 29 anos devem receber uma
dose, independente de já ter sido
vacinado. Profissionais de saúde
devem ter duas doses da vacina. A
vacina pode ser tomada em qualquer unidade de saúde de Castro
no horário das 8 às 16h30.
No sábado (15), 'Dia D', estarão atendendo as unidades Bom
Jesus, Jeová Ribeiro, Cantagalo e
Morada do Sol no horário das 8
às 16h30.
A supervisora de Vigilância
em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Castro, Marielen Wieczoreck Nocera, destaca
que esta campanha ocorre porque
que segundo a estimativa do Programa Nacional de Imunizações
do Ministério da Saúde, o estado
terá aumento no número de casos
de sarampo. Além disso, as faixas etárias mais acometidas pelo
agravo no Paraná é a de 20 a 29
anos de idade, 10 a 19 anos e 30
a 39 anos de idade, respectivamente.
Para o grupo na faixa etária de 5 a 19 anos e de 30 a 59
anos de idade a vacinação contra
o sarampo deverá acontecer de
forma seletiva, ou seja, de acordo
com o histórico vacinal.
Para o grupo da faixa etária
de 20 a 29 anos de idade, a vacinação deverá ocorrer de forma
indiscriminada, ou seja, vacinar
independente do histórico vacinal,
os indivíduos elegíveis para vacinação.
“A vacina é a única forma de
prevenção da doença. Por isso, é
preciso que as pessoas sejam imunizadas”, disse Marielen.

NA IGREJA-MATRIZ

Geraldo e Ricardo
serão ordenados
diáconos
"Estamos vivendo em nossa
Igreja a rica dimensão vocacional: Cada Comunidade uma nova
Vocação", descreveu Padre Martinho em nota à reportagem do
Página Um News. "Temos a
grande alegria de convidar você,
sua família e comunidade à participar da Ordenação Diaconal de
Geraldo e Ricardo que será em
14 de março, às 18 horas, na
Igreja Matriz", detalhou o padre.
Eles serão ordenados Diáconos Permanente que é uma vocação da Igreja para a promoção da
comunhão, no serviço dos irmãos
na caridade e no serviço do Altar.
Toda vocação constitui um serviço, e o chamado ao Diaconato
é, de forma especial, um serviço,
por ser o Diácono sinal de CristoServo, continuou padre Martinho.
Ao final, o padre pediu para
que "rezemos pelas vocações e,
especialmente, pelo Geraldo e
Ricardo que ouviram o chamado
de Deus e responderam generosamente".

Geraldo

Ricardo
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PELA SEXTA RODADA DO PARANAENSE

Fantasma vence mais uma em casa
Divulgação

PSTC foi
superado
por dois
gols a um

FESTIVAL DE VERÃO

Carambeí conhece os
melhores do Futevôlei

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário venceu
o PSTC, na tarde deste
domingo (9), pela sexta
rodada do Campeonato Paranaense 2020. A partida aconteceu no Estádio Germano
Krüger e terminou em 2 a 1.
Com o resultado, o alvinegro
chega a 13 pontos e está na
terceira colocação.
O Fantasma iniciou a partida no campo de ataque e
em busca do gol. O alvinegro
pressionou, mas a primeira
etapa terminou sem alterações no placar. No segundo
tempo, aos 16 minutos, Jefinho recebeu passe na entrada
da área, tirou da defesa e
bateu para abrir o placar. Aos
25 minutos, o atacante aproveitou a sobra de bola e completou para marcar o segundo
dele e do Fantasma. Aldair

Fotos: Prefeitura de Carambeí

Da Assessoria

Fantasma permite que PSTC marcasse o seu último gol

descontou para o PSTC, aos
37 minutos.
O alvinegro iniciou a partida com André Luiz, Pablo,
Rafael Bonfim, Douglas Nascimento, Danilo, Jardel, Fábio,
Tomas Bastos, Douglas Coutinho, Hector Bustamante e
Jefinho. No segundo tempo,
entraram Cleyton, Regis Potiguar e Lucas Batatinha para

saída de Pablo, Douglas Coutinho e Tomas Bastos.
Em entrevista coletiva, o
técnico Gerson Gusmão falou
sobre o jogo. “Sabíamos que
seria um jogo complicado.
A gente está melhorando no
segundo tempo e ainda temos
que ajustar algumas coisas. O
importante é mais uma vitória
em casa, é manter esse bom

aproveitamento. Feliz por ter
uma semana para trabalhar e
mais feliz ainda pela vitória.
Nosso objetivo agora é buscar resultado positivo fora de
casa.”
O Operário volta a jogar
pelo
Paranaense
nesse
domingo (16), contra o
Paraná, no Estádio Durival
Britto e Silva, às 18 horas.

Carambeí - A Secretaria
Municipal de Esportes promoveu
no sábado (8) o primeiro Torneio
de Futevôlei com dez duplas na
quadra de areia da Praça Cívica.
A equipe formada por Rafael
e Rogério faturam o primeiro
lugar frente a dupla Felipe e Gustavo. O terceiro lugar ficou com
Emerson e Rômulo.
O torneio faz parte da programação do Festival de Verão
que inclui ainda torneio de vôlei
de areia e futebol society, além
do Festival de Futsal. A realização é da Secretaria Municipal de
Esportes.

Rafael e Rogério (1º lugar)

Felipe e Gustavo (2º lugar)

Emerson e Rômulo (3º lugar)
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EM RITMO DE FOLIA

Pré-Carnaval de Tibagi elege rainha
Divulgação

Marchinha
vencedora do
concurso foi
'Curtindo o
Carnaval', de
Janiceia Ribeiro

NA TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL

Parque Histórico realiza
'Oficina de Máscaras'

Da Assessoria
Tibagi - O clima carnavalesco já começa a tomar conta
de Tibagi. Neste fim de semana,
foram realizados os primeiros
eventos momescos de 2020 na
Praça Edmundo Mercer, palco
da folia que contagiará tibagianos e turistas de 21 e 25 de
fevereiro. Nas programações
cuidadosamente
preparadas
foram definidas as marchinhas
carnavalescas e as majestades
que agitarão e abrilhantarão
a festa durante os cinco dias e
noites.
Na sexta-feira (7), a noite
foi de talentos da composição
tibagiana. Neste ano, dez marchinhas concorreram e foram
acompanhadas pela execução
da Banda Dubay, quatro delas
premiadas. A grande campeã
foi “Curtindo o Carnaval”, de

Divulgação
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Ana Carolina Bastos recebe prêmio das mãos do prefeito Rildo Leonardi;
ao lado a vice-prefeita Helynez Santos Ribas e as princesas Brenda Raline e Vitória Maria

Janiceia Aparecida Ribeiro, em
2° lugar ficou “Grande Festa”,
de Nilton Nascimento. “Se Joga
em Tibagi”, de Cintia Ribeiro,
garantiu o terceiro lugar e a
quarta colocada foi “Não Posso
Mais”, de Lourival dos Santos.
No sábado (8), a Praça
ficou lotada por torcidas das
cinco beldades que disputaram
o título de Rainha do Carnaval.
A coroada foi Ana Carolina Bastos. Completam a corte desta
edição a 1ª Princesa, Brenda

Raline, e a 2ª princesa Vitória
Maria.
Ana Carolina disputou o
concurso pela primeira vez e
afirmou estar com altas expectativas para a nova experiência.
“Todas as meninas estão de
parabéns pelo desenvolvimento.
Fico feliz pelas amizades que
fiz. Graças a Deus eu ganhei,
não deixei o nervosismo tomar
conta e agora estou aqui representando o carnaval de Tibagi.
Quero fazer muito bem feito

este meu reinado”, disse.
Programação 2020
Neste ano, o grande destaque
do Carnaval é o show nacional
com o grupo Exalta, no sábado
(22) e a Roda de Samba, que
vai animar os intervalos entre
as matinês e o início da programação noturna nas tendas. O
Carnaval de Tibagi ainda terá
o centenário e tradicional desfile do Corso na segunda-feira
(24), a partir das 20h30.

Carambeí - A proposta comemorativa do Núcleo Educativo do
Parque Histórico de Carambeí
para o Carnaval deste ano é realizar uma Oficina de Máscaras,
programada para 25 de fevereiro.
Este é o sexto ano consecutivo
que o Parque Histórico organiza
a Oficina de Máscaras, que é gratuita, e será destinada ao público
de todas as idades entre às 13 às
17h30.
Lucas Kugler, historiador do
Núcleo Educativo do Parque,
explica que a prática da cultura
carnavalesca consiste em se fantasiar. “O Carnaval é uma tradição
de raízes europeias, porém, no
Brasil ela é abordada de diferentes maneiras ao longo das regiões
do país. Apesar de suas diferenças culturais regionais uma coisa
é unânime em todos os carnavais
- o ato de se fantasiar”.
Com a proposta de atender os
foliões que buscam fugir dos grandes centros no período do Carnaval, mas que procuram alguma
atividade relacionada a festivi-

Públicos de todas as
idades podem participar
dade, o Parque Histórico realizará a Oficina de Máscaras como
relata Lucas. “A atividade acontecerá na forma de um espaço a céu
aberto onde as famílias poderão
criar e pintar máscaras de papel
machê, assim como confeccionar
modelos diferentes com EVA e
cartolina”.
Serviço
O Parque Histórico de Carambeí abre de terça a domingo, das 11
às 18 horas, inclusive na terça-feira
de Carnaval, por conta da oficina.
Informações pelos telefones 42
3231-5063 e 42 98433-4639,
ou pelo site www.aphc.com.br.
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Cidades do PR multiplicam empregos
Divulgação

Comércio e
serviço foram
os maiores
empregadores
Da Assessoria

em decorrência dos investimentos
da indústria de transformação (411)
e do setor de serviços (539), que
engloba hotelaria, educação, saúde
e atividades financeiras. Mesmo o
setor agropecuário apresentou alta
na cidade (79 novos empregos),
em contraste com os índices estaduais. Toledo é a maior produtora
da suinocultura do Paraná.
Cornélio Procópio, no Norte,
alcançou saldo superior a mil vagas
abertas pela primeira vez na sua
história. O crescimento na cidade
também foi puxado pelo setor de
serviços (859 novas vagas).
Outras cidades que apresentaram evoluções significativas nos
saldos nos doze meses de 2019,
no comparativo com o mesmo
período de 2018, foram Campo
Largo, Londrina, Colombo, Francisco Beltrão, Rolândia, Umuarama, Arapongas e Mandaguari.

Nove das dez cidades com
maiores saldos de emprego no
Paraná em 2019 registraram evoluções significativas no mercado
de trabalho em relação a 2018,
segundo balanço do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
Paraná encerrou 2019 como um dos quatro estados que mais geraram emprego no País
da Economia.
Curitiba, Maringá, São José
dos
Cascavel,de 2019
Pato Cascavel e Maringá evoluíram
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Segundo o Caged, 121 das
399 cidades do Paraná contrataram
pelo menos mil pessoas em 2019.
Mesmo cidades pequenas como
Altônia, Nova Aurora e Salto do
Lontra entraram nesse índice. Os
municípios que mais contrataram
foram Curitiba, Maringá, Londrina,
Cascavel, São José dos Pinhais,
Ponta Grossa, Foz do Iguaçu,
Toledo, Pinhais, Colombo, Araucária, Guarapuava, Pato Branco,
Arapongas, Apucarana, Paranaguá, Umuarama, Campo Largo e
Francisco Beltrão, todos com pelo
menos 10 mil novos empregos.
“O Paraná vive um novo clima,
é um Estado parceiro dos empresários e de quem quer investir.
Estamos gerando empregos também por meio do trabalho proativo das Agências do Trabalhador,
ajudando o paranaense a conquistar uma vaga na iniciativa privada
com maior rapidez”, acrescentou
o secretário de Justiça, Família e
Trabalho, Ney Leprevost.
Saldo estadual
O Paraná encerrou 2019 como
um dos quatro Estados que mais
geraram emprego no País. O índice
geral foi o melhor dos últimos seis
anos, com crescimento de 24,28%
em relação a 2018. O Estado também fechou o ano com o quarto
maior estoque de carteiras assinadas do País, com 2.655.253 de
pessoas empregadas.
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3.450. Contato: (42) 9 9935-9235.

Dois pavimentos, área total cisam aprender a sobreviver na
e contam com a ajuda de
930 m2, área construída 460 floresta
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Piso
superior:
sala
comerdos
pelo
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da rua Benjamin Constant,
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banheiro,
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e
5
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Satélite
brasileiro
Pobre,
em inglês
(?) Cardoso,
atriz de "O
Outro Lado
do Paraíso"

Bolo de
(?), tipo
de lanche

Jogo da
"fezinha"
Bebida refrescante

Negros (?):
habitantes
das Ilhas
Salomão

D
A
Vocalista
da banda
Skank
Região das
corcovas
do camelo
Sufixo de
"mandona"
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Embutido
de origem
italiana

Trapo,
em inglês

(?) digital,
resultado
da Terceira
Revolução
Industrial Que está
sob efeito de
calmantes O ambiente
amigável a cadeirantes

Sagitário: O trabalho e
compromissos profissionais e
financeiros sobrecarregam e exigem muito de você, e vale à pena
dar melhor de si e semear boa
semente do progresso e das grandes realizações. A saúde, pequenos contratempos podem surgir
mas serão facilmente superados.

Câncer: Na vida profissional, tenha atenção, porque deciT mesmo sem querer,
sões erradas,
R
podem
prejudicar seu trabalho.
AlémA
disso, evite comentários
maliciosos
D de terceiros no seu
ambiente
I profissional.

Capricórnio:
Caminhos
abertos para grandes empreendimentos e colocar em prática seus
planos e ideias, por mais difíceis
que eles sejam. A vida profissional
tende a se reorganizar e tem boas
chances de pintar novidades.

Leão: Na vida profissional,
Ã
não subestime
sua capacidade e
foqueO
em algum curso técnico,
algo rápido de ser concluído. É
que A
para crescer profissionalmente, você deve investir mais
em si.
Além disso, o período
S
oferece
oportunidades
de novos
E
empregos.

Aquário: Aquário, hoje você
deve passar por algumas dificuldades e limitações na situação
financeira: talvez o dinheiro não
seja suficiente para tantos compromissos. Além disso, promessa de
muito trabalho no sentido de construir ou de alugar casa, de mudar e
modificar o rumo de sua vida.

No trabalho, sobrecarga poderá
levar D
você a desistir de suas
obrigações; não faça isso: tenha
A
paciência.

Peixes: No campo profissional, leve a sério seu trabalho
e sua responsabilidade e faça
alguma coisa para se modernizar e se atualizar: esta é a hora
certa para isso. Cuidado com a
tendência a sonhar acordado (a)
e se perder em suas fantasias.

R
V Virgem, para hoje
Virgem:
I avisam que você não
os astros
Ç tempo e nem recurdesperdice
sos com
Oo que não vale a pena.

(?) Nandi,
atriz
brasileira
Modo, em
inglês
Juros por
atraso

5

Extensão
de arquivos
de vídeo
Atrofia
Muscular
Espinhal
(sigla)
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coisas já e agora.

Gêmeos:
Se você tem
6
esperado que sua vida profissional mude, no momento em que
Anão deve virar as coso fizer,
Nas oportunidades. Nas
tas para
finanças,
Opode surgir uma outra
fonte S
de renda paralela, mesmo
que momentânea, para reforçar o
orçamento
D doméstico.

Ç
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maior e quatro menores,
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Luiz Caldas, cantor
Pecado,
em inglês
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Bebida reAQUECEDOR
frescante
Vendo aquecedor de casa
a óleo, em perfeito estado.
Valor de R$ 150. Tratar
pelo (42) 9 9972-0758.

e seguir
adiante.
teráosafigurinos
oportunidade
de mostrar
UMA PASSAGEM representa-resolvê-lo
bém inspirou
e as hoje.
15/11 (feriado)
não haverá
apre- Nas
tiva desse discurso em A Paixãofinanças,
músicas
executadas
ao vivoAlém
por O
sentação. programe-se
Os ingressos custam
DIRETOR
COMPLEME
melhor
e
o
que
sabe.
disso,
promedo Vazio é a cena do poema que 40 reais e 20 reais (meia).
Guilherme Calzavara. A trilha TA que a reflexão também
dá nome ao espetáculo, escri-nãoASaja
sonora sobrepõe
sonoridades
MÃOS
peça Na
do fi-saúde,
estende para
as condições q
porSUJAS,
impulso.
tem aumento
nos ganhos
e sorte
to por Horácio Costa em memó- lósofo, crítico e escritor Jean
o engajamento político impõ
Ferreira/Divulgação
astros
avisam
algum
comMacedonio
atividades
tecnológicas.
Isso“Quais são
ria de Ana Cristina César, poe-os Paul
Sartre
(1905 que
- 1980),
ga- tipo Foto: Leonardo
a um indivíduo.
ta marginal que se suicidou em nha nova montagem dirigialianças
necessárias
de
mal-estar
pode
acompanhar
deve
ajusar
a
pagar
as
contas
em para a
1983, aos 31 anos, com quem ele da por José Fernando Peixoto
brevivência da esquerda e q
se correspondia, mas não houvevocê
de no
Azevedo
e estreia
é a real necessidade disso
fim do
dia. no Sesc
dia e ter tranquilidade.
tempo de se conhecerem. Na en- Ipiranga (Rua Bom Pastor,
questiona-se.
cenação, essa história é narrada 822). O espetáculo marca desAS
MÃOS
SUJAS r
para o público.
dobramentos na linguagem do
ne em seu elenco: Gabri
Touro:
Os
astros
anunciam
Escorpião:
Os
astros
aviA PAIXÃO DO VAZIO dá con- diretor em criar um dispositivo
Cerqueira, Georgina Cast
tinuidade à linha de pesquisauma
cênico
que relaciona
o teatro ao para
PaulodeBalistrieri,
terça-feira
conturbada
sam que você precisa
paciên- Paulo V
que Helder Mariani vem desen- cinema.
cius, Rodrigo Scarpelli, T
de trabalho.
Faça ape- cia para conseguirmas
alguma
coisa
volvendo nos últimos anos, ini-os assuntos
NA HISTÓRIA
de Jean Paul
Huszar,
Vinícius Melo
ciada com Theresinha (2004), Sartre, Hugo é um jovem inteos músicos Ivan Garro, Rod
nas
o
que
está
ao
seu
alcance.
Nas
que
representa
muito
para
você.
a partir dos textos autobio- lectual burguês que se engaja no
go Scarpelli e Thomas Hus
gráficos e poéticos de Theresafinanças,
Partido Comunista
numa são
regiãomelhootem
câmera
as previsões
Acredite que tudoesentações
oàs Yghor
seu Boy. Ap
de Lisieux, que foi canoniza- ocupada pelo inimigo fascista.
sextas e sábad
da pela igreja católica. A segun-resOelíder
Hoederer propõe
20 horas
e domingos, às
a promessa
é de uma
que você tempo e a sua hora.às Não
adianta
da montagem foi João da Cruz aliança com outros partidos,
horas, até 24 de novembro.
entrada
recursos, A ficar
seVazio
lamentandodiaou
sofrendo
(2018), inspirada nos escritosreceba
contrauma
o ocupante.
Seusde
compa15/11
(sexta-feira, feriad
Paixão do
de São João da Cruz, poeta epossivelmente
nheiros se opõem
a
essa
política
com Helder Mariani
a
será às as
18 horas.
um pagamento de antes do tempo ou sessão
querendo

3/rag — sin. 4/mode — poor. 15/influenciadores.

Alimento
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Vesícula
(?), órgão
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Luiz Caldas, cantor
Pecado,
em inglês

Satori, e escritos autobiográficos da mística espanhola Teresa
d’Ávila, alinhados com canções
populares.
AMBIENTADO em um cabaré, o monólogo traça um itinerário poético-espiritual do homem
moderno, que vive dilacerado
entre a fé e a razão. “Ele é um
solitário vivendo a noite escura
da alma”, comenta o ator. A trajetória da personagem passa pelos tormentos da alma até o êxtase ou “satori”. Os poemas e
textos que compõem a dramaturgia ora são apresentados de
forma poética, ora diretamente
à plateia. E os momentos musicais trazem mais lirismo à
encenação.
O ATOR E DRAMATURGO assim como em outros projetos
poéticos, entre eles a série de
espetáculos Poeta em Cena (de

Jogo dos Sete Erros: 1-lagarto; 2-botão da calça do homem; 3-nariz do homem; 4-fivela do cinto; 5-ouvido do homem;
6-chapéu do homem; 7-nuvem á direita.

IMPERDÍVEL, COMPRE
UMA E GANHE OUTRA
Movimentos
Vendo uma escrivaninha usada,
(?): são sentidos pela
com três gavetas, medindo 1,56
gestante
x 0,60, na cor casca de ovo, e
Maria vai
Presidiu o
com as (?):
ganhe outra desmontada
Brasil no (sem
sem persoauge da
gavetas). As duas Ditadura
com pés de
nalidade
ferro. Retirar do local. Valor de
R$ 150. Interessados contatar
(42) 3232-5148.
(?) Cardoso,
atriz de "O
Outro Lado
do Paraíso"

uma sociedade”, explica Marllos
Silva.
MADAGASCAR, uma Aventura Musical tem apresentações
às sextas, às 20h30, sábados e
domingos, às 15 e 18 horas, até
1º de dezembro. Os ingressos
custam de 70 reais a 240 reais.
Espetáculo imperdível.
A PAIXÃO DO VAZIO, solo

A forma mais barata de fazer negócio!
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NOITE DE DOMINGO

Civil de Castro investiga novo homicídio
Divulgação

PM deu
primeiro
atendimento
no local, mas
vítima já estava
sem vida
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Polícia de Castro investiga mais um caso de homicídio na cidade. Desta vez, o
registro aconteceu na noite
de domingo (9), por volta
das 21h30 no Jardim Arapongas. Conforme boletim
do Instituto Médico Legal, a
vítima foi identificada como
Noel Alves da Costa, de 37
anos.
No local do crime, Rua
Joaquim Silvestre Carvalho,
quem prestou o primeiro

Bombeiros constataram o óbito no local

atendimento foi a PM, que
garantiu que Noel era conhe-

EM PLENA LUZ DO DIA

Idosa de 76 anos é morta
a facadas no Centro de PG
Divulgação

Faca utilizada no crime
Ponta Grossa – Corpo de
uma senhora, de 76 anos, identificada como Candinha Dias,
deu entrada no Instituto Médico
Legal, na tarde de domingo
(9), por volta das 15h10. Candinha foi esfaqueada no centro
de Ponta Grossa, na manhã do
mesmo dia.
O crime aconteceu quando a
mulher caminhava entre as ruas
Engenheiro Schamber e General Osório e, conforme a Polícia
Militar, um rapaz, de 22 anos,
desferiu vários golpes de faca
contra a idosa, fugindo depois do

crime.
Candinha foi socorrida ainda
com vida na cena do crime e
levada para o Hospital Santa
Casa de Misericórdia, mas seu
estado era grave e ela acabou
não resistindo.
O autor do crime foi preso
horas depois da ação, pelas equipes militares. Durante interrogatório ele confessou o crime.
A motivação do crime pode
ter sido, de acordo com testemunhas, por desentendimento
do autor e da vítima há algumas
semanas.

CASO DO PROFESSOR

Mandante de morte
tem prisão revogada
O Tribunal de Justiça do
Paraná (TJ-PR) revogou a prisão preventiva da mulher suspeita de envolvimento na morte
do professor que desapareceu
em Ponta Grossa. Patrícia Manchenho poderá responder em
liberdade. Ela deixou a prisão na
sexta-feira (7).
A suspeita é ex-mulher do
professor Lucas Ferreira de Oliveira, desaparecido em 15 de
dezembro, do último anos. Ele foi
encontrado morto uma semana
depois do desaparecimento e
Patrícia, presa cinco dias após as
buscas policiais.
De acordo com as informações, o pedido de revogação da
prisão foi feito pela defesa da
investigada, a qual foi denunciada pelo Ministério Público do
Paraná (MP-PR) por homicídio
qualificado.
Porém, além da investigada,
outros dois homens também
são suspeitos do crime e foram
indiciados pela Polícia Civil por
homicídio duplamente qualificado e furto qualificado. Eles
continuam foragidos.
Os representantes da família
de Lucas Ferreira de Oliveira
disseram que vão recorrer da
decisão do TJ-PR.

Divulgação

cido no meio policial, inclusive havia saído da Cadeia

Pública há pouco tempo. Para
os policiais, o chamado foi
para dar atendimento a disparo de arma de fogo e lesão
corporal, mas chegando no
local eles encontraram Noel
sem vida.
Diante da situação a
equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para
constatar o óbito. Informações de testemunhas descrevem que dois homens foram
vistos correndo da cena do
crime. “Provavelmente eram
eles os responsáveis pela
morte”, disse a polícia.
Ainda conforme os militares, a morte de Noel pode
ter ligação com o homicídio
ocorrido nos primeiros dias
do ano, onde Roberto Lopes
dos Santos foi morto a tiros
em frente a um posto de combustíveis na Avenida Prefeito
Ronie Cardoso, no Jardim
das Araucárias. Na data, a
vítima foi atingida por pelo

menos quatro tiros.
Investigação
Equipe de Investigação da
Polícia Civil abriu inquérito
do caso e iniciou as buscas
atrás dos suspeitos e da motivação do crime. Os policiais
não confirmaram a relação da
morte de Noel com a morte de
Roberto Lopes dos Santos.
“Nós estamos em diligências e ainda é cedo para confirmarmos qualquer coisa. A
nossa equipe de Investigação
está na rua e quem foi o culpado do crime, irá pagar com
certeza”, comentou o investigador Ricardo Santos.
Na tarde de segundafeira (10) as equipes da Civil
estiveram no local do crime
buscando outras informações. Através de câmeras de
segurança foram analisados
comércios próximos e coletando depoimento de testemunhas.

Vítima de estupro se recupera
Divulgação

Mulher também será submetida a exames
as fontes, a mulher estaria
com cortes no rosto e precisou
ser levada ao Pronto Atendimento para ser examinada e
medicada.
Polícia
A redação do Página Um
News entrou em contato com
a Polícia Civil de Castro, que
abrirá inquérito policial para
investigar o caso. Os policiais
não deram muitos detalhes do
ocorrido, no entanto, relataram que o agressor será identificado e preso.
“Estamos correndo atrás de
informações que possam nos
levar até essa pessoa. Mas, no
momento estamos respeitando
a vítima que está com o emocional totalmente abalado”.
A polícia contou que no
primeiro contato que teve com
a mulher, disse não se lembrar
de nada. Inclusive não sabe ao
exato o horário em que o crime
aconteceu.
“Ela falou que acha ter

Jovem é morto
por tiro, em
Ponta Grossa
Ponta Grossa – Adriel
Ribas Galvão, de 27 anos, não
resistiu a um ferimento por
arma de fogo e acabou morrendo, na noite de domingo
(9) em Ponta Grossa. O crime
aconteceu na Vila Cipa por
volta das 21 horas, na rua Rio
Azul.
A Polícia Militar esteve na
cena do crime e comentou que
os socorristas do Samu estiveram no local, mas o rapaz já
havia falecido e nada pode ser
feito.
O corpo foi encaminhado
para o Instituto Médico Legal
de Ponta Grossa para exames
de perícia e um inquérito foi
aberto para iniciar as investigações em torno da motivação
e suspeito da morte.

ESPINGARDA DE PRESSÃO

POLÍCIA ESTÁ EM BUSCA DO CRIMINOSO

De acordo com as estatísticas do 13ª Anuário Brasileiro
de Segurança Pública, divulgada no último ano, a violência
sexual teve recorde de registros. Foram 66 mil vítimas de
estupro no Brasil, maior índice
desde que o estudo começou
a ser feito em 2007. O caso
que choca, causa revolta e é
mais comum do que imaginamos, aconteceu no final de
semana, em Castro.
Até então reportamos
casos de cumprimentos de
prisão deste tipo de crime,
feitos pela Policia Civil da
cidade, porém, de acordo com
informações extraoficiais uma
mulher, de 34 anos, sofreu o
primeiro caso, denunciado,
este ano. Ela foi vítima dessa
covardia no início da noite de
domingo (9) enquanto andava
pela Avenida Dácio Leonel de Quadros (Estrada da
Santinha), no Jardim Termas
Riviera.
No momento em que foi
abordada por um homem mais
novo, a vítima foi arrastada
para o “mato”. Quando conseguiu fugir do agressor, não
olhou pra trás e foi correndo
para a rodovia pedir ajuda,
parando os carros, gritando
socorro.
A mulher foi acolhida por
um dos carros até a chegada
da ambulância do SAMU, que
após atendê-la a levou para
a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Ainda segundo

MAIS UM

sido por volta das 19 horas,
mas não tem certeza”, contaram os policiais.
Com as poucas informações que a polícia tem até o
momento, os próximos passos
para a investigação é colher
depoimento de pessoas que
moram na região e procurar
por câmeras de segurança de
alguma das casas, ou comércios próximos.
“O que irá realmente nos
ajudar é o depoimento da
vítima. Aguardamos a recuperação e o tempo dela em nos
dar depoimento e queremos ir
atrás dessa pessoa, para que
ele possa pagar pelo crime que
fez. Mas, tudo no seu tempo.
Esse é um caso bastante complicado”, contaram.
Ao se recuperar e dar
depoimento a vítima também
será submetida a exames de
comprovação do crime que
serão feitos pela equipe do Instituto Médico Legal, em Ponta
Grossa.

SEM CNH NA RUA DO MORRO

Defesa alegou que Patrícia
não tem relação com a morte

Rapaz perde controle e bate moto

O caso
O professor Lucas Ferreira
de Oliveira foi para Ponta Grossa
com a noiva e familiares para
visitar o filho. Após sair da casa
da ex, Lucas desapareceu.
As buscas pela vítima começaram e foi então que durante
a prisão de Patrícia ela afirmou
que Lucas estava morto. Na data
a ex-mulher chegou a registrar
um Boletim de Ocorrência contra a vítima, a fim de despistar
a polícia.
O corpo do professor foi
encontrado em estado avançado
de decomposição no dia 22 de
dezembro em uma chácara no
bairro Colônia Dona Luíza.
Lucas era morador da cidade
de São Paulo.

Polícia Militar de Castro
registrou mais um acidente na
“Rua do Morro”. Por volta das
00h30 da madrugada de sábado
(8), a equipe realizava patrulhamento pela rua Olegário de
Macedo quando atendeu a ocorrência de colisão.
Conforme o relatório, os policiais avistaram o piloto de uma
motocicleta que estava em alta
velocidade. Ao seguir o indivíduo,
avistaram o condutor caído no
chão. Ele teria perdido o controle
do veículo em uma curva da via.
Foi então que de imediato
a equipe prestou os primeiros
socorros e isolou local, acionando
SIATE do Corpo de Bombeiros.
O condutor, de 22 anos, que não
teve o nome identificado, precisou

Divulgação

Telêmaco Borba
registra primeiro
homicídio do ano
Telêmaco Borba - Foi
sepultado no sábado (8) Maurício Gonçalves Siqueira, de
21 anos. A morte de Maurício foi o primeiro registro de
homicídio do ano, em Telêmaco
Borba. A Capital do Papel que
um dia também foi conhecida
como a Capital do Crime no
Paraná, não registrava esse
tipo de caso desde novembro
do último ano.
Conforme relatório, na
tarde de sexta-feira (7) a
equipe do Corpo de Bombeiros
foi acionada para atender ocorrência de vítima de disparo de
arma de fogo, no bairro Jardim
União. Chegando lá, os bombeiros encontraram Maurício
já sem vida. Diante da situação, a Polícia Militar também
foi acionada para isolar o local
do crime.
O caso passou para investigação com a Polícia Civil da
cidade. Os investigadores suspeitam que o autor do crime
era o próprio cunhado da
vítima, que fugiu após os disparos. A arma do crime seria
uma espingarda de pressão
adaptada para calibre 22.
A motivação do crime ainda
não foi divulgada pelas autoridades.
Vítima
Maurício era um velho
conhecido no meio policial.
Ele havia sido preso há alguns
anos quando ele e mais dois
comparsas causaram terror em
uma festa de aniversário no
Centro Comunitário do Bairro
Cem Casas. Na data, o trio
invadiu a festa, agredindo convidados e roubando aparelhos
celulares.
O que marcou no dia do
crime, foi que Maurício se
cortou com um caco de vidro,
passando sangue nas pessoas,
a fim de ameaçá-las.
Divulgação

Policiais avistaram piloto em alta velocidade
ser encaminhado para a Unidade
de Pronto Atendimento, com ferimentos considerados leves.
Segundo os militares, a

motocicleta foi recolhida ao pátio
da PM, pois o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

PM isolou o local e IML
levou o corpo para autópsia
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

'A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar
seu futuro simplesmente mudando sua atitude.' Oprah Winfrey

Marian e Oscar

Divulgação

Lúcia

Divulgação

Ainda em tempo de parabenizar Lúcia
Regina Arnt Ramos, leia-se Hotel Itáytyba
Ecoturismo - em Tibagi, pela recente
passagem de seu aniversário. Felicidades!
Divulgação

Dia 14, Marian Simon Pereira será muito cumprimentada pelo
seu aniversário, no registro ao lado do marido Oscar Pereira.
A empresa da família, Laboratório Oscar Pereira,
festejou 20 anos de atuação. Parabéns!
Divulgação

Divulgação

Parabéns de aniversário circulando
para o jornalista e assessor
parlamentar Jair Marques Junior

Recebe parabéns nessa terça-feira
(11), por ocasião de seu aniversário,
o jornalista e assessor da Prefeitura de
Carambeí, Emerson Teixeira (Bolacha)
Divulgação

Verônica da Silva, jornalista e
assessora de comunicação, nesta
quarta-feir (12), será alvo de flores
e inúmeras mensagens pela estreia
de idade nova. Felicidades!
Divulgação

11/02

Iolanda Brisky
Raquel Rolin Carneiro
Lohana Mainardes
Leandrina Castro
Liane Paz, Luiz Carlos Milleo
Silvio Prandel

12/02

Layonel Silva de Oliveira
Juliano Pinheiro

Radialista Altayr Bail
em ritmo de aniversário.
Felicidades!

Registrando o querido casal João e Francine
Blum e as filhas Leticia, Maria Fernanda e
Isabelly. Francine comemorou o seu aniversário

Juliano Milleo
Jair Marques

13/02

Gilberto Goltz
Suellen Maravieski
Julio Cezar Hamad
Roni Fanha
Rosi SIlveira Ribeiro
Koob Peter, Cristiano Gonçalvez, Karyn Seixas Ribeiro
de Freitas

Wilson e Nelsina Comel. Há 61 anos, mais
precisamente em 10/02/1959, numa terça-feira
de carnaval, eles disseram Sim. E nunca mais
se separaram. Mil vivas ao casal!

