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melhores de 2019

Max-Lider premiou em Castro
os Destaques do Ano
página 4

NA BARRA DA CALÇA

Presa com cocaína
Divulgação

Divulgação

23º SHOW

Há 23 anos, a Fundação ABC realiza o Show Tecnológico, evento
que apresenta novidades, tira dúvidas e prepara os produtores rurais
página 6
para a próxima safra. Neste ano, a Frísia estará presente.

droga na barra da calça

Divulgação

TIBAGI

Meio Ambiente
recebe
novo veículo

AGORA EM 3ª INSTÂNCIA

Moacyr Fadel
recorre da
inelegibilidade

Na semana passada foi realizada a entrega oficial do novo
veículo do Conselho Municipal
de Meio Ambiente (Comdema),
na sede da Prefeitura Municipal, com a presença de autoridades e membros do conselho.
O carro foi um investimento de
R$ 52 mil e será utilizado pela
Secretaria Municipal de Meio
página 4
Ambiente (Sema).

JAGUARIAÍVA

Empresário
Morto a
luz do dia

Divulgação
Ilustração

CARLOS morreu com tiros

Instituto Médico Legal, de
Ponta Grossa identificou como
sendo Carlos Fernando Bronguel, de 41 anos, o homem
morto a tiros no final de semana em Jaguariaíva. De acordo
com a Polícia Militar, Carlos
foi atingido por vários tiros,
não resistiu aos ferimentos e
morreu. Toda a situação foi
registrada pela Polícia Militar
na rua Maringá, localizada no
bairro Primavera III. página 7

RECURSO de Moacyr foi protocolado nesse mês de fevereiro

LIXO ELETRÔNICO

Projeto é alternativa
para vários abrigos
Secretária MARIA Lídia fez as apresentações

previne brasil

página 3

Operário perde
para o Paraná
fora de casa

Divulgação / Luana Dias

Divulgação

Nestor alerta
prefeitos sobre
dificuldades

página 7

Governo
regulamenta
logística reversa

'família acolhedora'
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Rapaz é morto a
faca no Bairro
alvorada

O prefeito de Castro, Maocyr Fadel Junior
recorreu em terceira instância, neste mês de
fevereiro, da decisão do Tribunal de Justiça do
Paraná (TJ-Paraná), que suspendeu seus direitos políticos pelo período de oito anos. Moacyr
é réu no processo porque o Ministério Público
do Paraná (MP-PR) entendeu que houve a
prática de improbidade administrativa, no caso
que também envolve a Viação Cidade de Castro,
Viação Santana do Iapó e outras pessoas.
A decisão que suspende os direitos públicos
do prefeito e o condena ao pagamento de multa no valor de R$ 300 mil, é de novembro de
2018.		
página 3

Divulgação

Investimentos
em equipamentos
e na frota
em Palmeira

página 4

Mulher de 27 anos foi presa na manhã de sábado (16),
após tentar entrar com drogas na Cadeia Pública de Ponta
Grossa. De acordo com a Polícia Militar, a mulher escondeu
70 gramas de cocaína Na barra da calça.
página 7

CARAMBEÍ conta com cinco famílias acolhedoras

Evitar que crianças e adolescentes que tenham passado
por alguma situação de risco
pessoal e social sejam encaminhados para instituições, como
abrigos. Com o projeto Família
Acolhedora, é possível que uma
família acolha essa criança ou
adolescente por tempo indeter-

minado para poder proporcionar
um ambiente familiar. Hoje,
Carambeí possui cinco famílias
acolhedoras, três em que existem crianças residindo, em um
total de cinco crianças beneficiadas. A expectativa é que em
2020 chegue em 20 famílias capágina 3
dastradas.

Secretaria apresenta novo
'financiamento' na Câmara
A Secretaria Municipal de
Saúde apresentou na sexta-feira
(14), na Câmara Municipal, o
novo financiamento da Atenção
Primária em Saúde, o Previne
Brasil que abrange todas as
equipes de Atenção Primária
em Saúde.

As mudanças objetivam a
distribuição de recursos com
mais equidade, uma vez que o
contingenciamento de recursos de
equipes pelo Ministério da Saúde
será de mais de R$ 2 bilhões. As
equipes de Atenção à Saúde devepágina 5
rão ser sustentáveis.

DESCARTE deve ser correto

O Página Um News segue
com a produção de matérias que
se pautam pela geração, descarte,
reciclagem e gestão do lixo. Ao
longo de todo mês de fevereiro,
em cada edição, seja on-line ou
impresso, uma matéria aborda
o tema, trazendo para discussão
inclusive pautas sugeridas pela
comunidade castrense. página 5
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EDITORIAL

TERCEIRA INSTÂNCIA
Após negados os recursos apresentados em primeira e segunda
instância, Moacyr recorre novamente, agora em terceira, a última
chance de ele se tornar novamente elegível e poder concorrer às
eleições municipais deste ano. A ação é aquela onde a VCC e outras
pessoas também aparecem como réus, sob acusações de favorecimento no processo licitatório, para que a empresa assumisse o
transporte coletivo de Castro, e o pagamento de propina ao atual
prefeito. O problema, para Fadel, é que estes recursos podem levar
até dois anos para serem analisados e julgados, e em meados do
segundo semestre deste ano ele teria que estar com tudo em dia,
perante a Justiça, para poder apresentar-se como pré-candidato.
Em resumo, se a Justiça não for surpreendentemente rápida neste
julgamento, Moacyr não poderá se candidatar. Aqueles que torciam
para ver seu nome nas urnas em outubro, lamentavelmente lembrarão daquela fatídica cena, assistida em rede nacional de televisão,
na qual ele aparece guardando um maço de dinheiro - segundo
o processo, dinheiro proveniente do pagamento de propina - no
bolso da jaqueta.

Sandro A.
Carrilho

Dispositivos eletrônicos e a visão: A luz azul e a fadiga ocular digital

Moacyr Fadel teve que buscar
a 3ª Instância Judicial para
tentar se safar da condenação
que também envolve a Viação
Cidade de Castro. Nas duas
decisões anteriores, Moacyr
foi condenado e seus recursos
negados. Ou seja, ele estaria
inelegível, até o momento.

MOACYR RETORNA
O prefeito castrense
Moacyr Fadel Junior já retornou ao comando de Castro.
Mesmo tendo uma licença
maior, gozou apenas de sete
dias, cinco autorizado pela
Câmara Municipal e mais
dois proveniente do sábado e
domingo.

SURPRESA
O secretário de Estado
Infraestrutura e Logística,
deputado federal licenciado
Sandro Alex, ironizou os
comentários da imprensa
pontagrossense de que a eleição em Ponta Grossa já teria
um prefeito eleito, bastando
apenas vestir o terno para a
posse. Sem dizer qual seria
o nome que melhor representaria o grupo da situação nas
eleições deste ano, afirmou
para o Página Um News que
todos terão uma surpresa.

NÃO ESQUENTOU
Diriam alguns que o
vice-prefeito Alvaro Telles,
desta vez, nem esquentou a
cadeira. A exemplo da posse,
ele devolveu à Moacyr o
comando de Castro na manhã
de segunda-feira (17), também na Secretaria de Obras,
Serviços Públicos e Meio
Ambiente.
3ª INSTÂNCIA
Há oito meses das eleições municipais, o prefeito

* Dr. Rosa Maria da Silva Ribeiro
Vale a pena investir em óculos com filtros especiais que
bloqueiam a luz azul? Eles prometem diminuir o cansaço visual,
melhorar o sono e prevenir
doença oculares. Todos queremos esses resultados porém não
é necessário gastar dinheiro em
óculos especiais para usar no
computador. Por que? São vários
os motivos:
• Porque a luz azul do computador não provoca enfermidades oculares. É certo que o uso
excessivo da luz azul e dos raios
solares podem provocar catarata
ou uma doença conhecida como
Degeneração Macular, mas se
tem demonstrado através de
pesquisas que a quantidade de
luz azul emitida pelo computador
é pequena e não suficiente para
causar esses danos.
• Óculos especiais não
melhoram o sono: o sono melhora
quando se relaxa em ambiente
calmo, escurecido e deixando o
computador ou o celular de lado.
• O cansaço visual provocado
pelos dispositivos digitais não é

conseqüência da luz azul. É sim
conseqüência do tempo excessivo
que se passa ao utilizá-los, causando uma moléstia temporária
cujos sintomas são visão borrada,
sensação de secura nos olhos,
lacrimejamento e dor de cabeça.
O uso excessivo ininterrupto provoca o piscar menos (o normal é
15 vezes por minuto) podendo
até estar reduzido pela metade
quando se fixa por muito tempo o
celular ou o computador.
Como evitar o cansaço visual
ao se utilizar computador, tablet
ou celular?
• Utilize a regra “20-20-20”:
cada 20 minutos, retire a visão
da tela e olhe um objeto colocado
a 20 pés (ou 6 metros) durante
pelo menos 20 segundos. Isto
oferece a oportunidade dos olhos
se recuperarem.
• Mantenha a tela a uma distancia de 25 polegadas (ou 63,5
centímetros) e a coloque em uma
altura tal que a visão se curve
ligeiramente para baixo.
• Diminua o brilho da tela
ajustando também o contraste.

• Use seus óculos se eles
foram prescritos. Se usa lentes
de contato, lubrifique-as antes do
esforço visual prolongado.
• Se sentir os olhos ressecados, use lágrimas artificiais,
colírios que são vendidos em
farmácias sem a necessidade de
prescrição médica.
Qual é o tempo de uso dos
dispositivos eletrônicos pelas
crianças?
A maioria dos pais gostariam
de saber quanto tempo seu filho
pode ficar frente à TV, tablet ou
computador. Se bem que há muitos motivos para evitar o uso dessas distrações, é bom saber que
não há evidencias científicas que
demonstrem sua ação nociva no
DESENVOLVIMENTO da visão.
Entretanto há investigações que
relacionam um maior tempo de
uso das telas em crianças pequenas com outros problemas de
saúde, tais como : TDAH – crianças que usam por muito tempo
são 8 x mais propensos do que os
que não usam; OBESIDADE –
pela criança dedicar menos tempo

às atividades saudáveis ao ar livre;
MIOPIA – estudos mostram que
quanto mais tempo passamos ao
ar livre durante a primeira infância, mais lenta avança a miopia.
Se bem que não há recomendações específicas sobre o tempo
de uso desses dispositivos digitais
em criança, a Academia Americana de Pediatria recomenda:
• Não permitir que crianças os
use antes dos 2 anos de idade;
• Limitar o tempo de uso da
tela em 1 hora em crianças com
idade entre 2 e 5 anos. Isto permite dedicar mais tempo a outras
atividades como movimento corporal e interatividade, o que é
fundamental para o desenvolvimento físico e intelectual das
crianças.
* Dra. Rosa Maria
da Silva Ribeiro. Medica
Oftalmologista da Clínica
de Olhos de Castro (Artigo
baseado na orientação dada
pela Academia Americana
de Oftalmologia
em janeiro de 2020)

Fotos: Luana Dias

Na esquina do Restaurante Casantiga, a placa 'Dê a Preferência" foi
engolida por uma árvore. Para quem precisa parar na esquina, o fato
chama a atenção. Onde estão as autoridades?

Resenhas rápidas e radicais
O Coronavirus e as nossas doenças contagiosas num balanço geral!
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O Coronavirus e as nossas doenças contagiosas num balanço geral!

18/02 - Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo
19/02 - Dia do Esportista
20/02 - Dia Mundial da Justiça Social
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Temperatura

Umidade

29 ºC
19 ºC

91%
57%

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

Quarta
19/02

28

ºC

19 ºC

92%
61%

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

Quinta
20/02

REDAÇÃO

Clima

30 ºC
18 ºC

97%
58%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 17/02/2020
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ACUSADO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO

Moacyr recorre em terceira instância
Divulgação

Decisão pela
suspensão
de direitos
políticos
é do TJ-PR
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

O prefeito de Castro, Maocyr
Fadel Junior recorreu em terceira
instância, neste mês de fevereiro, da decisão do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJ-Paraná),
que suspendeu seus direitos
políticos pelo período de oito
anos. Moacyr é réu no processo
porque o Ministério Público do
Paraná (MP-PR) entendeu que
houve a prática de improbidade
administrativa, no caso que também envolve a Viação Cidade de
Castro, Viação Santana do Iapó
e outras pessoas.
A decisão que suspende os
direitos públicos do prefeito e o
condena ao pagamento de multa
no valor de R$ 300 mil, é de
novembro de 2018. Segundo o
documento, os atos de improbidade administrativa causaram
prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. De acordo com a
ação, existem provas de que na
gestão de Moacyr, houve favorecimento para a VCC vencer o
processo licitatório e prestar o

Nestor alerta
prefeitos sobre
diﬁculdades
para prestar
contas após ﬁm
do mandato
Alerta sobre as dificuldades
que os prefeitos enfrentarão para
prestar contas após concluírem
os mandatos que se encerram
neste ano foi feito nesta sextafeira (14), pelo presidente do
Tribunal de Contas do Estado
do Paraná. O conselheiro Nestor Baptista fez a abertura do
terceiro seminário de orientação
sobre as obrigações do encerramento de mandato realizado
pela Corte, em Santa Helena, no
Oeste do Paraná. O seminário
Entrega de Contas, Plano Anual
de Fiscalização e Encerramento
de Mandato foi organizado pela
Escola de Gestão Pública do
TCE-PR, com apoio da prefeitura local.
Falando para 400 participantes, o presidente do TCE-PR
afirmou que, por questões políticas, o prefeito, ao deixar o
mandato, nem sempre volta a
ter acesso à documentação de
sua gestão, o que acaba inviabilizando a prestação correta
de suas contas perante o Tribunal. “Conheço alguns prefeitos
que hoje sobrevivem de salário
mínimo, após perderem tudo o
que tinham tentando acertar as
contas de seu mandato, daí a
importância destes seminários
que estamos levando a todas as
regiões do Paraná”, declarou.
Qualificação
O conselheiro destacou a
importância de os gestores se
cercarem de profissionais qualificados e prestarem a devida atenção aos aspectos operacionais
da administração. "O Tribunal
de Contas deve ser visto como
um parceiro da administração,
que quer bem servir a população e está aqui para ajudá-los da
melhor maneira possível", completou. Após a abertura do seminário, Nestor Baptista reuniu-se
com os prefeitos participantes
para ouvir sugestões e tirar dúvidas. A iniciativa faz parte do Programa Tribunal Itinerante.

Recurso de Moacyr foi protocolado nesse mês

serviço de transporte público no
município. Além disso, a decisão
também cita evidência de pagamento de propina, por parte da
empresa à Fadel.
Conforme o documento, o
MP aduz “que a Concorrência
Pública foi direcionada à Viação Cidade de Castro” e “que
a análise do certame licitatório
verificou evidente finalidade de
restringir o número de competidores”. Na sentença também
consta que o “Parquet sustentou
que a Empresa Viação Cidade
de Castro, durante o período de
2005 a 2009, teria periodica-

mente efetuado pagamento de
propina ao Prefeito Municipal –
Moacyr Elias Fadel Junior, com
o objetivo de [...] manter-se
na condição de prestadora dos
serviços de transporte público
urbano no Município de Castro”.
O documento também cita
declarações de testemunhas,
ex-funcionários da empresa, que
evidenciam o cometimento de
fraudes, relacionadas aos veículos usados para o transporte,
como alterações nas catracas dos
ônibus, para diminuir o número
de passageiros transportados, e

com a finalidade de aumentar o
valor das tarifas cobradas, bem
como, reduzir os valores pagos
a título de ISS. “Os documentos
apresentados pelas testemunhas
demonstram indicação dos ônibus que deveriam ter as catracas
adulteradas, bem como a diminuição que teria que ser feita nas
roletas”. Segundo a sentença,
documentos demonstram que
era realizada entrega de dinheiro
por um funcionário ao prefeito
Moacyr, em favorecimento à
ausência de fiscalização quanto
às alterações nas catracas e facilitação ao aumento das tarifas.
De acordo com o advogado
Luiz Gustavo de Andrade, consultado pela reportagem, a análise do recurso pode levar de seis
meses a dois anos, enquanto
isso, Moacyr permanece inelegível. “Com a decisão colegiada
do Tribunal, que é a última
decisão no processo, ele já está
inelegível, e enquanto aguarda
julgamento do recurso, permanece nesta mesma condição, ou
seja, não pode ser candidato à
reeleição neste ano”, esclarece.
Até o fechamento desta
edição, a reportagem não
havia conseguido contato com
as empresas mencionadas na
matéria. Já o prefeito, Moacyr
Fadel, disse apenas, por meio
da assessoria de imprensa da
Prefeitura de Castro, que já
entrou com recurso.

'FAMÍLIA ACOLHEDORA DE CARAMBEÍ'

Projeto é alternativa para abrigos
Carambeí - O Projeto Família Acolhedora tem o objetivo de
evitar que crianças e adolescentes
que tenham passado por alguma
situação de risco pessoal e social
sejam encaminhados para instituições, como abrigos. Com
o projeto, é possível que uma
família acolha essa criança ou
adolescente por tempo indeterminado para poder proporcionar um
ambiente familiar. Hoje, Carambeí
possui cinco famílias acolhedoras,
três em que existem crianças residindo, em um total de cinco crianças beneficiadas. A expectativa é
que até o final deste ano chegue
em 20 famílias cadastradas.
Para fazer parte do projeto é
necessário ter entre 21 e 65 anos;
residir no Município de Carambeí
no mínimo há um ano; não estar
cadastrado, em processo de habilitação, nem interessado em adotar
criança ou adolescente; ter a concordância dos demais membros da
família que convivem no mesmo
domicílio; estar em boas condições
de saúde física e mental; não possuir antecedentes criminais; possuir
uma convivência familiar estável e
livre de pessoas dependentes de
substâncias entorpecentes. A inscrição pode ser feita no Centro de
Referência Especializado de Assis-

Divulgação

Hoje Carambeí possui cinco famílias acolhedoras
tência Social (Creas).
Depois de aceita, a família
passa por um processo de capacitação para estar apta a receber
e abrigar a criança ou adolescente. Segundo o responsável
pelo projeto Eleandro Teixeira, a
capacitação é onde a família terá
contato com a lei que diz respeito
aos direitos e deveres enquanto
família acolhedora, e ter contato
com o Estatuto da Criança e Adolescente para ter a capacidade de
proteger integralmente a criança
ou adolescente.
O responsável também conta
que o desenvolvimento do menor
é mais proveitoso quando ela está
integrada em uma família, mesmo
não sendo a sua. “Por mais que o
abrigo esteja em boas condições,
ele não vai suprir a família. Então,

o ambiente familiar faz a diferença
no desenvolvimento da criança,
quanto do adolescente”, explica
Teixeira.
A família acolhedora é um
serviço voluntário, que não gerará
nenhum vínculo empregatício.
Porém, o Município auxilia a
família com um salário mínimo
para cada criança acolhida. Em
caso de crianças com deficiência,
o auxílio pode aumentar em até
50% (cinquenta por cento).
A lei nº1288 de 2019 prevê
que é o dever da família acolhedora “atuar em conjunto com
os demais atores do Sistema de
Garantia de Direitos para promover o acolhimento de crianças e
adolescentes afastados temporariamente de sua família natural ou
extensa”.

EM EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

Secretarias recebem investimento
Palmeira - Investimentos em
equipamentos e na frota foram
repassados na última semana as
secretarias de Assistência Social,
Obras e Agricultura e Pecuária.
Respectivamente, elas receberam
repasses por meio de emendas
parlamentares com contrapartida
do município.
Somando a frota de Assistência Social, na sexta-feira (15),
o secretário municipal da pasta,
Mario Wiezoreck, esteve recebendo por meio do Ministério
de Desenvolvimento Social um
Citroen Aircross. “Este veículo,
servirá para atender nossa rede,
somando a nossa frota, e possibilitando que nossas equipes ampliem
a área de atendimento, podendo

Divulgação

Secretário Mario Wiezoreck
recebeu o Citroen Aircross
deslocar-se com maior facilidade”,
enfatizou o secretário.
Melhorando os serviços do
programa “Porteira a dentro”,
realizado pelas secretarias de
Obras e Agricultura e Pecuária; por meio de convênio com

o Ministério da Agricultura, o
município recebeu um comboio,
acoplado ao caminhão – já pertencente ao município; que irá dar
apoio aos demais maquinários na
execução das atividades, uma vez
que, o comboio contém bomba
de ar, para calibragem de pneus
e tanque de óleo para abastecer e
lubrificar equipamentos.
O comboio, faz parte de
repasse parlamentar no valor de
R$185.909,88; que permitiu
aquisição de retroescavadeira
agrícola, uma plaina e uma tanque
pipa, já em uso pelo município.
Tanto o veículo quanto os
equipamentos foram adquiridos
por meio de repasse parlamentar
do ex deputado Leopoldo Meyer.

EU VOU
O ex-deputado Valdir Rossoni (PSDB) garantiu que vai
colocar seu nome à disposição disputar a eleição de prefeito
em União da Vitória. "A cidade precisa de um prefeito que tome
medidas amargas para garantir que os aposentados daqui a
dois anos não deixem de receber suas aposentadorias". Rossoni
sugere que o fundo previdenciário municipal está falido.
Divulgação

ENXUGAR
Em segundo lugar, como
ação de governo, Rossoni
defende "enxugar a máquina"
como diz ter feito na Assembleia Legislativa "para voltar
a ter capacidade de investimento". "Investimentos de hoje
ou é dinheiro que arrumamos ou
empréstimo que o próximo prefeito vai pagar. Pagar como?",
questiona.
UNALE
O deputado Anibelli Neto
(MDB) participou em Brasília da posse da nova diretoria
da Unale (União Nacional dos
Legisladores e Legislativos
Estaduais). O deputado assumiu a secretaria da Unale para
o Paraná "com a missão de
levar as reivindicações e trazer
as soluções para diversas pautas de interesse do legislativo
paranaense".
PARTICIPAÇÃO
A audiência da Anac para
as concessões dos aeroportos
de Foz do Iguaçu e Curitiba
(Afonso Pena e Bacacheri) será
realizada no dia 9 de março no
Mercure Aeroporto em São José
dos Pinhais.
QUINZENA LARANJA
A deputada Maria Victória (PP) apresentou projeto
de lei que garante às mulheres
vítimas de violência doméstica o direito de zelar por suas
vidas. "Vamos trabalhar para
implantar a Quinzena Laranja
de Combate ao Feminicídio. É
uma campanha da ONU aderida por 192 países, incluindo
o Brasil. Com essa iniciativa o
Paraná será o primeiro estado
a inserir no calendário oficial a
Quinzena Laranja, do dia 25 de
novembro a 10 dezembro de
cada ano." Segundo a deputada
a data alerta para a urgente
necessidade de prevenir e eliminar a violência contra as mulheres e meninas.
MAIORIDADE PENAL
Em entrevista ao deputado
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP),
o ministro Sérgio Moro (Justiça
e Segurança Pública) defendeu
a redução da maioridade penal
para 16 anos para crimes “gravíssimos”.
POSSE DE ARMAS
O deputado ao ministro
faria a associação entre a queda
no número de homicídios e a
flexibilização da posse de armas
de fogo. Moro se esquivou e
disse que é difícil definir as causas “que levam ao incremento
da violência assim como as causas que levam à diminuição” e
desconversou, afirmando que
a "flexibilização provavelmente
não levou ao incremento, mas
também não se pode dizer que
levou a uma diminuição".
CASOS DE VIOLÊNCIA
O deputado Delegado
Francischini (PSL) apresentou
projeto de lei determinando aos

condomínios do Paraná a comunicação de indícios ou ocorrência de casos de violência contra
mulher, crianças, adolescentes
e idosos. O deputado participa
da campanha de conscientização
sobre assédio e importunação
sexual no Carnaval, promovida
pela Abrabar.
FORÇA NACIONAL
O Ministério da Justiça e
Segurança autorizou a prorrogação da Força Nacional no apoio
às forças locais, no Paraná e em
outros três Estados. As ações de
segurança estarão concentradas
nas capitais e regiões metropolitanas. No Paraná, a operação
continuará em São José dos
Pinhais.
"NÃO ATENDE"
O deputado Galo (Pode)
disse estar indignado com o
desprezo do partido. "Deixo
aqui um desabafo e um esclarecimento para meus eleitores.
O Podemos não me respeita.
Eu tenho compromisso com os
meus eleitores e tenho demonstrado isso na Assembleia Legislativa, mas o Podemos me
largou, passou-se um ano e eu
nunca consegui conversar com a
diretoria nacional do Podemos,
Foram inúmeras as desculpas,
simplesmente não me atende".
QUE GARANTIAS?
O
procurador
Deltan
Dallagnol, coordenador da força
tarefa da Lava Jato, afirma que
a proposta de juiz de garantias
previsto em lei recente poderia ser um avanço, mas nos
países nórdicos. "No Brasil,
contudo, funcionará como uma
quinta instância que aumentará
a morosidade e a impunidade
num sistema já lento e leniente
em relação a crimes econômicos
como a corrupção", disse em
artigo publicado na imprensa.
CONCESSÃO
O deputado Ricardo Barros
(PP) participa hoje de audiência pública na Assembleia
Legislativa que vai debater as
novas concessões rodoviárias
do Paraná. O encontro proposto
pelo deputado Tião Medeiros
(PTB) reúne representantes
do Estado, da Agepar, do setor
produtivo e da sociedade civil.
MISUTA NO MDB
O presidente estadual do
MDB, João Arruda, abonou a
ficha de filiação do advogado
Nelson Águila Misuta, já apontado como pré-candidato a prefeito de Londrina. "O Delegado
Misuta é professor, servidor
público, arquiteto, advogado,
contador e sabe o que o povo
de Londrina precisa e também
sabe como fazer uma boa gestão a frente da prefeitura. Também fizemos filiações de novas
lideranças para a formação da
chapa de vereadores do novo
MDB".
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Divulgação

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Setur apresenta
nova sede
da secretaria
Vereadores
conheceram
a nova sede
em reunião
Da Assessoria
Tibagi - Nesta quinta-feira
(13), a reunião do Conselho
Municipal de Turismo aconteceu
na futura sede do Centro de Atenção ao Turista (CAT), na Orla do
Rio Tibagi, local que em breve
abrigará a Secretaria Municipal
de Turismo (Setur). O encontro
contou ainda com a presença dos

vereadores Cila Pavesi e Enio
Antunes, que puderam conhecer
mais detalhes do turismo municipal.
A secretária da pasta, Kellin
Ramos, ressaltou que o encontro
é importante para apresentação
de detalhes do local. “Foi uma
reunião extremamente boa e produtiva, onde a gente pode tratar
de muitos assuntos voltados ao
turismo, principalmente quanto a
melhora do que a gente estamos
oferecendo. O aumento do fluxo
de turistas na cidade, tanto por
parte dos hotéis, quanto operadoras de turismo”, relatou.
O integrante do Conselho,
Fernando Carneiro de Oliveira,
gostou da reunião e ressaltou

a importância dos encontros.
“Esse intercâmbio de informações, conhecimentos e sugestões
entre o poder público e empresariado do turismo é essencial para
que a administração entenda o
que é necessidade do empresário
e o empresário esteja trazendo
as demandas para serem adequadas”, disse.
Ele também gostou da estrutura construída na Orla do Rio
Tibagi. “É algo que Tibagi realmente precisava para aproveitar
toda essa beleza cênica que nós
temos aqui na cidade e fazer essa
integração dos órgãos que cuidam
do turismo do município”, falou.
A obra da Orla está em fase
final e em breve será inaugurada.

PARANÁ VENCE POR UM GOL

Operário cria mas perde jogo fora
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Fantasma
buscou o gol e criou oportunidades
durante os dois tempos, mas não
conseguiu balançar as redes. O gol
do adversário foi marcado aos 14
minutos da segunda etapa, com
Renan Bressan.
O alvinegro iniciou o jogo com
André Luiz, Sávio, Rafael Bonfim, Sosa, Danilo, Jardel, Régis
Potiguar, Tomas Bastos, Douglas
Coutinho, Hector Bustamante e
Jefinho. No segundo tempo, entraram Lucas Batatinha, Cleyton e

Gol foi marcado na segunda etapa
Rafael Chorão para saída de Douglas Coutinho, Régis Potiguar e
Hector Bustamante.
O próximo jogo do Operário
no Campeonato Paranaense é no
sábado (22) contra o União, às

16h, no Estádio Anilado. Nesta
segunda-feira (17), o Fantasma
recebe o Prudentópolis em jogotreino, às 15h30, no Centro de
Treinamento da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Reunião do Conselho Municipal aconteceu na futura sede do CAT

NA SEDE DA PREFEITURA

Meio Ambiente recebe novo veículo
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Na sexta-feira
(14), foi realizada a entrega oficial do novo veículo do Conselho Municipal de Meio Ambiente
(Comdema), na sede da Prefeitura Municipal, com a presença
de autoridades e membros do
conselho. O carro foi um investimento de R$ 52 mil e será
utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).
Desde 2018, já foram investidos mais de R$ 300 mil com
recursos do Conselho.
A gerente da Sema e presidente do Comdema, Leri Ribeiro,
ressaltou que os investimentos
trouxeram benefícios para todos.
“Esse veículo é mais uma grande
conquista e suprirá as demandas
da secretaria. Desde a reativação do conselho conquistamos
importantes investimentos em
educação ambiental e no programa Recicla Tibagi”, disse.
De todo o valor que a
Sanepar arrecada no município mensalmente, 1% é depositado no Fundo Municipal de
Meio Ambiente e só é utilizado
mediante a aprovação do órgão.

Investimento com o carro chegou a R$ 52 mil
O coordenador de redes da
Sanepar, da regional de Telêmaco
Borba, Moacir José Machado,
relatou o que os investimentos
significam para companhia. “Nós
vemos isso com a maior felicidade. A Sanepar sempre presente no município. Atendemos
a sede, os distritos. Mas uma
vez a Sanepar investindo, dando
resposta a população tibagiana
com relação e seus investimentos. Ficamos muito felizes com a
entrega deste veículo, adquirido
com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, onde a
Sanepar contribuí mensalmente
com valores significativos que

dão condição de fazer um trabalho de educação ambiental,
trabalho de preservação, de cuidado, de zelo, com a questão de
resíduos sólidos”, afirmou.
Desde 2018, na área de educação ambiental foram adquiridas sacolas de ráfia, contratadas
duas peças teatrais que foram
apresentadas para os alunos da
rede municipal de ensino.
No programa Recicla Tibagi,
foram construídos o piso e o
muro do barracão do Centro
de Triagem e Compostagem
e também foram adquiridas a
geomembrana e uma balança
rodoviária.

Informe Publicitário

OS MELHORES DE 2019

Max-Lider premia destaques do ano
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Entre os dias 7 e 8 de janeiro o Instituto de Pesquisa
e Opinião Pública Max-Lider
realizou uma nova pesquisa
no comércio dos municípios
de Castro e de Carambeí, para eleger as empresas, personalidades e imprensa que se
destacaram ao longo do ano
de 2019. De acordo com o
diretor de pesquisa da empresa, Lucenir Carlos Thomaz,
ao todo 240 questionários foram respondidos no comércio
castrense, e 130 no comércio
da cidade de Carambeí.
De acordo com a opinião
pública, em Castro a empresa
Webi Fibra foi indicada como a
empresa que mais se destacou
em 2019, no setor de Provedor
para Internet; já a KNN foi a
escolhida como destaque entre
as Escolas de Idiomas; a jorna-

“

Ao todo 240
questionários
foram
respondidos
no comércio
castrenses

KNN, Escolas de Idiomas

Maurício Kusdra,
vereador mais atuante
lista Luana Dias foi indicada como Jornalista Destaque do Ano;
o parlamentar Mauricio Kusdra,
por sua vez, foi apontado como
o Vereador Mais Atuante do

Webi Fibra, Provedor de Internet

Página Um News,
Jornal Local Mais Lido
Ano, e, o Página Um News foi
indicado como o Jornal Local
Mais Lido do Ano.
Na cidade de Carambeí,
foram destaque a Farmácia

Luana Dias
Jornalista Destaque do Ano
Florence, apontada como a
Farmácia Destaque do Ano; a
empresa Gasperin Imóveis, que
se destacou entre as lojas de
Móveis e Móveis Planejados;

a empresa Povas Locações,
que foi indicada como a Loja
de Artigos para Noivas e Trajes
Destaque do Ano, e na categoria imprensa, se destacaram

a Rádio Pioneira FM, como
Emissora de Rádio mais Ouvida do Ano, e o Jornal Correio
Carambeiense, como o Jornal
Local Mais Lido do Ano.
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LIXO ELETRÔNICO

Governo regulamenta logística reversa
Divulgação Luana Dias

Brasil é um
dos maiores
produtores de
lixo eletrônico
do mundo
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O Página Um News segue
com a produção de matérias
que se pautam pela geração,
descarte, reciclagem e gestão
do lixo. Ao longo de todo mês
de fevereiro, em cada edição,
seja on-line ou impressa do jornal, uma matéria irá abordar o
tema, trazendo para discussão
inclusive pautas sugeridas pela
comunidade castrense.
Nesta edição, o assunto é
o descarte do lixo eletrônico.
Na semana passada o presidente Jair Bolsonaro assinou
o decreto 10.240, que regulamenta a logística reversa de
produtos eletroeletrônicos. O
decreto irá regulamentar um
mecanismo previsto na Política
Nacional de Resíduos Sólidos,
que foi sancionada no ano de
2010. A partir dele, as empresas do setor, como fabricantes
e importadoras, passam a ser
responsáveis pela implantação
de sistemas de coleta desse
tipo de resíduo, e, terão que
dar destinação correta aos
materiais.
Uma ação sugerida é dispor
de rede para que os consumido-

Equipamentos sem uso devem ser descartados corretamente

res levem os eletroeletrônicos
que não estão sendo mais usados para o descarte adequado.
Essa destinação final deve
garantir que os componentes
dos aparelhos não contaminem
o meio ambiente, já que o propósito é justamente a redução
dos impactos ambientais causados pelo descarte incorreto
desse tipo de material.
Quando equipamentos como,
smartphones, celulares, baterias,

computadores e câmeras fotográficas são descartados incorretamente, em aterros, por exemplo,
ou simplesmente deixados em
contato com o meio ambiente, as
conseqüências podem ser extremamente prejudiciais à saúde
pública e a própria natureza. Por
exemplo, esses materiais contêm
metais pesados e substâncias
químicas extremamente danosas,
como mercúrio, chumbo, arsênio, cobre, cádmio, zinco, entre

outros.
De acordo com o recém-assinado decreto, empresas poderão se associar para a criação
de entidades gestoras, que vão
fazer o trabalho de divulgação e
operação do sistema de logística
reversa. A constituição das entidades que vão fazer a gestão da
logística reversa deve ser feita
ainda este ano, até no dia 31
de dezembro. Assim, a partir de
2021, devem começar a serem
instalados os pontos de coleta
e a divulgação do sistema aos
consumidores. E, há também
a possibilidade de as empresas
criarem seus mecanismos de
coleta de produtos de forma
individual.
Está prevista ainda a possibilidade de reciclagem desses
materiais, uma vez que, muitas das matérias-primas têm
alto valor e podem ser reaproveitadas. Em Castro, existem
empresas e empreendedores
que trabalham com a aquisição, coleta e reciclagem de lixo
eletrônico, em geral, é possível
localiza-lis em redes sociais,
como o Facebook.
Logística Reversa
Este método tem como base
o recolhimento de materiais que
não estão mais sendo usados
pelo consumidor. A coleta dos
produtos deve ser feita pelas
empresas fabricantes, importadoras ou comerciantes.
* Com informações
da Agência Brasil

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Secretaria apresenta
novo financiamento
Divulgação

Mudanças objetivam distribuir recursos com mais equidade
Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Saúde apresentou na sexta-feira
(14), na Câmara Municipal, o
novo financiamento da Atenção
Primária em Saúde, o Previne
Brasil que abrange todas as
equipes de Atenção Primária em
Saúde.
As mudanças objetivam a
distribuição de recursos com
mais equidade, uma vez que o
contingenciamento de recursos
de equipes pelo Ministério da
Saúde será de mais de R$ 2
bilhões.
As equipes de atenção à
saúde deverão ser sustentáveis e
os recursos do foram divididos
em três categorias: capacitação ponderada, indicadores de
desempenho e ações estratégicas.
Serão apresentadas metas de
cadastro por equipe de APS e o
recurso será calculado levando
em conta a quantidade de pessoas cadastradas e suas peculia-

ridades (vulnerabilidades).
Foram lançados sete indicadores, os quais têm como
público alvo gestantes, crianças
e pessoas com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e
dependem diretamente da qualidade do registro (cadastros e
serviços) das equipes de atenção primária.
Os indicadores serão avaliados a cada quadrimestre, e após
análise, o Ministério da Saúde
definirá o recurso a ser repassado mensalmente aos municípios.
A secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke, destaca que as mudanças
envolvem empenho de todas
as equipes para o repasse dos
recursos. “São mudanças significativas, porque os recursos
serão repassados conforme o
desempenho das equipes para
atingirem as metas propostas.
É uma nova realidade a qual
precisamos nos adequar com o
esforço de todos”, disse.
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DE VERÃO

Frísia estará no 23º Show Tecnológico
Divulgação

Crescimento
do Show
Tecnológico é
comemorado

NOVA CONQUISTA

Tibagi adere a programa
de resistência as drogas

Da Assessoria
Há 23 anos, a Fundação
ABC – instituição de pesquisa
agropecuária que tem como
mantenedoras as cooperativas
Frísia, Castrolanda e Capal –
realiza o Show Tecnológico,
evento que apresenta novidades, tira dúvidas e prepara os
produtores rurais para a próxima safra, neste caso, a de
verão. Serão dois dias de atividades, 19 e 20 de fevereiro,
que acontecerão no Campo
Demonstrativo e Experimental,
em Ponta Grossa (PR).
Gerente de Negócios Agrícolas da Frísia, Marcelo Cortês
Cavazotti conta que a cooperativa estará no evento com um
estande da Sementes Batavo,
uma das mais tradicionais do
mercado e que ajudou a disseminar a cultura do plantio direto
no país. “Vamos mostrar todo
o projeto de beneficiamento de

Legenda

sementes, além de apresentarmos o portfólio dela, como
multiplicadora de sementes de
grandes players. Há muita tecnologia embarcada na semente
atualmente, com muita qualidade embutida”.
O gerente técnico de Pesquisa da Fundação ABC, Luís
Henrique Penckowski, comemora o crescimento que o
Show Tecnológico de Verão
conquistou, com mais expositores e empresas parceiras.

“É um evento para o produtor,
o agrônomo, o estudante buscarem informações técnicas”,
conta.
Entre as palestras, destaca-se um tema que está incomodando os produtores, sendo
a Fundação ABC a primeira
instituição a identificá-la no
Paraná: a erva daninha Amaranthus hybridus, resistente a
defensivos e que compete nas
lavouras com a soja. Outro
assunto é a identificação do sis-

tema de cultivo, ou seja, quais
os desafios em inserir mais uma
cultura na safra, os custos e os
benefícios.
Além disso, dentro do
evento haverá um espaço para
discutir a pecuária de leite e a
apresentação do sigmaABC,
plataforma que integra as
informações dos agricultores
(fazendas, talhões, máquinas
e implementos, custos de produção), das cooperativas e de
seus técnicos.

A educação tibagiana agora
conta com mais uma conquista. Em
evento no auditório da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura
(Semec), na sexta-feira (17), foi
realizado o lançamento oficial do
Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência
(Proerd), que atenderá alunos dos
quintos anos das escolas municipais
e da APAE. A solenidade contou
com a presença de autoridades e
oficiais da Polícia Militar (PM).
A luta pelo Proerd no município foi de quase dois anos e é
uma conquista da parceria vitoriosa entre o executivo e a Câmara
Municipal, através do vereador
Eduardo Torres. “Foram quase
dois anos de luta, de muitas reuniões com o batalhão. Conseguimos primeiro a Patrulha Escolar,
que funciona muito bem em nosso
município, mas cobrávamos o Proerd, mas a PM estava sem efetivo
e agora, com o primeiro educador
social formado, conquistamos o
programa em Tibagi e vamos lutar
para ele continuar”, garantiu.
A secretária da Semec, Ana Elis

Gomes, ressaltou que o programa
vêm somar na prevenção e orientação dos temas abordados. Temos
a certeza de que os mais de 300
alunos, que receberão as aulas, se
tornarão cidadãos mais respeitosos, críticos e conscientes em suas
atitudes no futurostra de abertura
do programa”, disse.
Paulo Cesar Marcondes,
comandante da 5ª Cia do Batalhão
de Patrulha Escolar Comunitário,
explicou como é desenvolvido o
Proerd. “Estamos destacando um
policial militar que será o educador social responsável por atender
o município de Tibagi, todas as
escolas municipais, com os alunos
do quinto ao e também a APAE.
Durante dez semanas o policial
estará comparecendo as escolas,
dando as aulas que hoje compõe o
currículo. Após essas dez aulas, com
o policial semanalmente em sala de
aula, nós faremos a formatura com
todas as crianças, simbolizando o
momento onde elas recebem o certificado e fazem um compromisso
de permanecer longe das drogas,
da violência”, detalhou.

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

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

VENDO IMÓVEL
COMERCIAL / RESID.
Vendo imóvel Com/Res, na
BARRACÃO PRÉ
Rua Heráclio Mendes de
MOLDADO SEMI-NOVO
Camargo, 06 (Esquina), próEm oferta 01 galpão de 200 mts² por
ximo à ponde de rodagem
R$ 15.500 e 01 galpão de 100 mts²
Manoel Ribas e a cerca de
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Áries: Seu poder de atração, seu carisma, sua simpatia e
poder de negociar, de promover
acordos entre terceiros, entre
entidades e associações ou interesses coletivos está muito forte.
No trabalho, vai ter muitas coisas a fazer. Segure um pouco sua
grana.

Libra: A terça lhe reserva
surpresas e situações repentinas que nem esperava. Isto pode
ocorrer no convívio com amigos,
colegas, irmãos e pessoas da
intimidade. Grande poder criativo no trabalho. No amor, indo
devagar e sempre será bom.
Evite palavra e ação agressiva.

Touro: Será um dia de
grandes surpresas, de coisas
repentinas e de motivos especiais
para se sentir bem. As bênçãos
de Deus estão vindo fartas e
generosas. Terá chance de realizar um pequeno serviço e ganhar
uma grana extra, mas contenha
seus gastos.

Escorpião: É bom que evite
críticas e ironias na convivência
do dia a dia. Exponha seus pontos de vista com firmeza, sem
precisar magoar as pessoas, sem
palavras duras ou desrespeitosas. Aproxime-se de amigos e
irmãos, parentes e íntimos. Setor
amoroso em alta.

Gêmeos: O dia é apropriado
para que cuide da saúde da conservação física e mental. Faça exercícios, caminhe a pé e não deixe um
tratamento médico pela metade.
Oportunidade de lucros e dinheiro
extra em vendas comissionadas.
Trabalho poderá ser entediante,
tente aprender coisas novas.

Sagitário: Evite despesas
com festas, passeios, diversões e
entretenimento. Talvez precise do
dinheiro para algo mais necessário. Desfrute vida social e se
comunique com os amigos, com
os quais se diverte muito, sempre.
Enconttros amorosos intensos e
felicidade conjugal se casada.

Câncer: Seu foco estará em
sua situação financeira e você vai
querer manter tudo sob controle.
Aplique bem os seus recursos e
não compre nada que não tenha
sido planejado. O relacionamento
com jovens e crianças será muito
gratificante.

Capricórnio: Alguma coisa
muito boa pode acontecer na
vida profissional. Acredite nos
velhos projetos e nos trabalhos
em andamento. Eles vão se tornar realidade. Pode viajar, se
comunicar com pessoas de longe,
negociar ou esclarecer dúvidas.

Leão: Assuntos de família
vão trazer preocupação, mas não
se afobe. Dê um tempo que tudo
vai se resolver. Não substime as
pessoas que lhe dão conselhos. A
fé e a positividade devem prevalecer, então, mantenha o seu astral
leve e pense em coisas boas.

Aquário: A terça sinaliza que
se trabalha com parentes ou tem
sociedade eles vão exigir muito de
você. Os mais velhos podem se
mostrar dependentes, talvez por
motivo de saúde. Convém verificar a segurança de sua casa e ter
cuidado com gás ou eletricidade.

Virgem: Alguma coisa que
esperava pode não acontecer
hoje como um emprego, uma
promoção, uma aprovação em
concurso, ganhos em sorteios,
jogos e competições. Aborrecimentos podem acontecer no trabalho, mas serão passageiros.

Peixes: O Sol está entrando
na sua primeira casa astral, colocando você em destaque e na
liderança. Mesmo assim, é preciso ter calma e paciência para
superar as mudanças e transformações que vai enfrentar hoje.
Evite o mau humor.
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CRIME PASSIONAL

Rapaz é assassinado no Bairro Alvorada
Divulgação

Testemunhas do
crime apontam
o nome do
suspeito durante
depoimento
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

e adiantou em boletim oficial
que Jian apresentava lesões,
provavelmente causadas por
objeto perfurante, uma faca.
Em conversa com o setor de
Investigação da Polícia Civil, o
superintendente Ricardo Santos
falou que testemunhas apontaram o nome do suspeito do
crime e que também a motivação pode ser passional, ou seja,
crime cometido por paixão ou
por uma motivação emocional.

Polícia Civil de Castro abriu
inquérito e investiga mais um
caso de homicídio na cidade.
Um rapaz de 25 anos foi
assassinado no último final de
semana. Na tarde de segundafeira (17) a polícia ouviu os
primeiros depoimentos e, informações extraoficiais dão conta
de que o autor e motivação do
crime já foram descobertos.
A situação foi registrada
no começo da noite de sábado
(15), no bairro Alvorada. Identificado pelas testemunhas como
Jian Pereira de Oliveria, mais
conhecido como ‘Seco’, o rapaz
morreu antes mesmo de receber
atendimento médico, a caminho

Vítima
Seco saiu da cadeia há poucos dias antes de ser morto. Ele
era conhecido no meio policial,
no entanto havia pago sua sentença e estava livre.
Nas redes sociais, amigos
da vítima lamentaram a morte e
desejaram forças para os familiares. Ainda em uma página,
de um policial militar, várias
pessoas que dizem conhecer a
história da vítima e do suspeito
comentaram sobre a situação
ocorrida.
A polícia continuará ouvindo
algumas pessoas e, desde a
morte de Seco, o suspeito é
dado como foragido.

Superintendente contou sobre o caso para redação

da Unidade Pronto Atendimento
24 horas (UPA). De lá, o corpo
foi encaminhado para o Instituto
Médico Legal, em Ponta Grossa,

POLÍCIA CIVIL DE CASTRO

SEM NOTÍCIAS NENHUMA

Família
procura rapaz
desaparecido

onde passou por autópsia.
Antes mesmo do resultado
dos exames do IML, a Polícia
Militar esteve no local do crime,

NA BARRA DA CALÇA

Presa ao tentar entrar
com cocaína na cadeia
Divulgação

Mulher tentou entrar no presídio escondendo a drogra
Ponta Grossa - Mulher
de 27 anos foi presa na
manhã de sábado (16), após
tentar entrar com drogas na
Cadeia Pública de Ponta
Grossa Hildebrando de
Souza.
De acordo com a Polícia

Militar, a mulher escondeu
70 gramas de cocaína dentro da barra da calça que
estava vestindo.
Devido aos fatos, ela foi
presa em flagrante por tráfico de drogas e levada para
a Delegacia da cidade.

DÍVIDA ANTIGA

Dois mandados cumpridos pela Civil Morto a luz do dia por tiros

Familiares continuam à procura de Leandro Marcondes,
que não dá notícias desde 31 de
janeiro. Leandro saiu de Ponta
Grossa com destino à Curitiba e
desapareceu.
Chegando em Curitiba, o tio
do rapaz disse o ter encontrado e
deixado para pegar outro ônibus
com destino à Paranaguá. Ele
falou que trabalharia na pintura
de uma empresa, porém, Leandro não foi mais visto.
Os familiares relataram aos
policiais que o desaparecido
é usuário de drogas. Eles têm
receio que algo tenha acontecido. A Polícia Militar pede que
quem souber notícias de Leandro pode ligar no 190 ou falar
a família pelo telefone (42) 9
9111 2422.
Divulgação

EM PONTA GROSSA

Tribunal do Júri
de PG condena
homem
Ponta Grossa - O Tribunal
do Júri de Ponta Grossa condenou,
por tentativa de homicídio, homem
que tentou tirar a vida de outro
em 2015. A pena fixada foi de
oito anos de reclusão em regime
semiaberto.
O crime ocorreu no dia 1º de
fevereiro daquele ano quando o
réu foi até a casa da vítima – um
homem que mantinha relacionamento com a ex-companheira do
autor do crime – atingindo-o com
golpes de faca. De acordo com a
denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Paraná, o homicídio somente não foi concretizado
porque vizinhos o impediram e
porque a vítima recebeu rápido
atendimento médico-hospitalar.
Pelo motivo fútil, o crime foi considerado qualificado. O réu poderá
recorrer em liberdade.
* Com assessoria

No final de semana, o setor
de Investigação da Polícia Civil
e a Polícia Militar de Castro
tiraram de circulação mais dois
foragidos da Justiça. Os homens
presos apresentavam mandados
de prisão em aberto. As ocorrências aconteceram em situações distintas.
A primeira prisão aconteceu
após denúncia anônima para
as central da PM, no final de
semana. A ligação apontava que
um indivíduo estaria transitando
em atitude suspeita, saindo de
um beco no bairro Jardim Arapongas. De imediato a equipe
realizou diligências atrás do
suspeito, mas em um primeiro
momento não encontrou ninguém. Pouco tempo depois, os
policiais identificaram o homem
com as características repassadas na denúncia, andando pela
rua Javert Madureira. Diante
dos fatos, a PM deu voz de
abordagem.
“No momento da abordagem ele deu um nome falso
para equipe. Mas, os policiais
desconfiaram e ao revelar a sua
verdadeira identidade, foi descoberto um do mandado de prisão
em seu desfavor pelos crimes
de porte ilegal de arma de fogo,
dano, roubo e furto qualificado”,
contaram os PM’s em relatório
oficial.
O homem que não teve o
nome divulgado foi encaminhado para a Delegacia de Polí-

Divulgação

Policiais deram cumprimento de mandado na vila Santa Cruz

Acusado tentou mentir sua identidade para a Polícia Militar
cia Civil, onde permanece até
segunda ordem.
Já a segunda diligência,
também aconteceu no final de
semana, dessa vez na Vila Santa
Cruz e por policiais civis. De
acordo com as informações, o
homem preso é acusado pela
prática de crimes de tortura,.
Ele teria usado uma ‘arma de
choque elétrico’ e tentado matar,

a golpes de faca. Os crimes
teriam sidos praticados contra
um senhor de 56 anos.
Conforme os dados da civil,
a situação foi registrada em
janeiro, na residência da vítima,
que mora sozinha, na Vila do
Rosário, em Castro. Além dessa
acusação, o homem tinha contra
ele mandado de prisão por furto
qualificado.

Jaguariaíva – Instituto
Médico Legal, de Ponta Grossa
identificou como sendo Carlos
Fernando Bronguel, de 41 anos,
o homem morto a tiros no final
de semana em Jaguariaíva. De
acordo com a Polícia Militar,
Carlos foi atingido por vários
tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu. Toda a situação foi
registrada pela Polícia Militar na
rua Maringá, localizada no bairro
Primavera III.
O caso foi repassado para
a Polícia Civil da cidade, a qual
divulgou que Carlos, proprietário de um mercado, havia discutido com o suposto autor do
crime, o qual foi até o mercado
e quis fazer uma compra fiado,
alegando que o proprietário tinha
uma dívida com ele.
Testemunhas
comentaram
aos policiais que houve um princípio de briga entre os dois, pois
a vítima afirmou que já teria quitado a suposta pendência.
No momento da confusão, os
dois homens estariam armados.
“Carlos foi atingido por três tiros

Divulgação

Carlos Fernando morreu
com varios disparos
e faleceu no local do crime. Já o
outro homem não ficou ferido e
fugiu”, contou os policiais.
Logo depois do crime, a PM
recebeu denúncia anônima da
localização do autor dos disparos. Os policiais encontraram o
suspeito em uma casa no bairro
dos Cordeiros e o homem confessou que matou a vítima. A PM
apreendeu um revólver calibre
38 usado no crime.
O homem, de 48 anos, que
não teve o nome divulgado, foi
preso em flagrante e levado para
a delegacia.

EXCESSO DE PESO E FALTA DE AET

Motoristas são autuados
Divulgação

DURANTE OPERAÇÃO

Motoristas presos por embriaguez
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) flagrou cinco motoristas embriagados na região dos
Campos Gerais. Os números
foram contabilizados durante
uma operação realizada entre a
noite de sábado (15) e a manhã
de domingo (16).
Ao todo, 86 veículos foram
fiscalizados. Segundo informações repassadas pelas autoridades, cerca de 84 testes de
etilômetro foram realizados nas
rodovias da região. Os exames
revelaram condições de embriaguez em cinco condutores, sendo
que apenas um foi detido.
Também foram extraídos 26
autos por infrações diversas e 8

Divulgação

Números foram contabilizados durante Operação do fds
veículos recolhidos aos Pátios
por não apresentarem condições

de segurança ou débitos pendentes.

PRF alerta sobre os riscos de acidentes por essas infrações
Telêmaco Borba – Na
manhã de segunda-feira (17),
por volta das 8h30, a equipe da
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
abordou dois caminhões que
transportavam toras de Timbó/
SC para Telêmaco Borba/PR, na
BR-373. Eles estavam irregulares.
Durante a fiscalização, os
policiais verificaram que o primeiro veículo possuía capacidade
para 57 toneladas, porém, transportava 73.580 kg. Já o segundo
caminhão possuía capacidade
para 50 toneladas e transportava
66. Ao todo, os dois veículos

somaram mais de 32 toneladas
de excesso de peso.
Além da sobrecarga, conforme a polícia, também foi
constatado que os veículos não
portavam Autorização Especial
de Trânsito por possuírem mais
de 19,8 metros de comprimento.
Diante dos fatos, os caminhões foram autuados por
excesso de peso e falta da autorização de comprimento.
A PRF alerta que o excesso
de peso potencializa o risco de
acidentes fatais e diminui a vida
útil do asfalto.

8

Terça-feira, 18 a 20 de Fevereiro de 2020

cleucimara@hotmail.com
'É preciso refletir antes de agir para que até os erros sejam
fundamentados por um pensamento consciente.'
Divulgação

Divulgação

O jovem acadêmico de
Comunicação Social – Publicidade
e Propaganda, Kelvin Santiago Gomes,
no dia 22, sábado de carnaval,
recebe cumprimentos de aniversário.
Muitas bênçãos e alegrias!

Dia 17 de
fevereiro, o
garotão Luigi
completou 5
aninhos com
uma linda
festa com o
tema Jurassic world – o
mundo dos
Dinossauros.
No registro
o aniversariante e seus
avós Gerson
e Evelize Sutil.
Parabéns!

Divulgação

A querida Lilia Craveiro de
Sá recebe cumprimentos
de aniversário, no dia 24
de fevereiro. No registro ao
lado do filho Ruy. Parabéns!

Divulgação

Divulgação

18/02

Clara Isabel dos Santos
Albino Schultz
Sergio W. dos Santos
Luciane Baby Pereira
José Lucas Carneiro

Quem festeja a vida dia 21é Lilian
Cristina Mainardes, no registro em
recente viagem de férias com
o marido Luiz Felipe de
Miranda, no Parque Nacional
Los Glaciares - El Calafate
Patagonia, Argentina

20/02

Dryellen Souza
Ronie Cardoso Filho

para idosos de PALMEIRA

Carnaval da Hiperdia
promove diversão
Palmeira - O carnaval se aproxima e os grupos de hiperdia do
Município de Palmeira já entraram
no clima. Na quinta-feira (13) a
Secretaria de Saúde realizou o
tradicional 'Carnaval da Hiperida',
ação essa que visa a socialização
dos idosos através de confraternização e atividades promovidas pelas
equipes das Estratégias da Saúde
da Família – ESF.
Centenas de pacientes da área
urbana e rural estiveram no salão

paroquial para uma tarde preparada para cuidar da saúde com
muita diversão. Eles iniciaram o
evento com alongamentos e logo
após gastaram a sola da bota no
salão, com danças e músicas.
A tarde seguiu com muitas atividades, dentre elas, a tradicional
premiação para a melhor fantasia.
O vencedor desse ano foi Manuel
na categoria masculina, e a dona
Olga Wansovisck representando
as mulheres.
Divulgação

19/02

Carmen Silva
Marisa A. Flores
Wagner Deckij Kachinski

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Felicidades a Séfora Lianey Jayme que festeja
aniversário no dia 21 de fevereiro ao lado de
seu marido Emilio Przybysz. A família curtirá
a data em merecido descanso em Bombinhas,
no litoral catarinense. Parabéns!

