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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

MST e União frente à frente na quarta
Está agendada para as 14 horas desta quartafeira (25), em Ponta Grossa, uma audiência de
conciliação, marcada pelo juiz Antônio César
Bochenek, da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa,
entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), a União e entidades de Castro e
região, para definir o destino da Fazenda Capão
do Cipó (Assentamento Maria Rosa do Contestado). De acordo com o juiz, o encontro foi
marcado para que “as partes possam apresentar
página 3
suas razões”, descreveu.

Divulgação

ACAMPAMENTO na Fazenda Capão do Cipó

explicações

Divulgação / José Tramontin

Tibagi discutiu
a segurança
pública local
O prefeito Rildo Leonardi
e a vice-prefeita Helynez Santos Ribas, receberam o delegado chefe da 18ª subdivisão
policial de Telêmaco Borba,
Amarantino R. Gonçalves
Neto, e o delegado da Policia
Civil de Tibagi, Willian Alves
de Lima, para conversar e
informar o executivo e a população do trabalho realizado
pela polícia em relação ao
furto de veículos ocorridos
página 3
nos últimos dias.

PALMEIRA

Defesa Civil
presta apoio
à famílias

OPERÁRIO PEGA FORA
DE CASA O BOTAFOGO
página 4

NACIONAL

Castro lidera ranking
de produção de leite

Divulgação

ACECASTRO FAZ CAMPANHA
PARA CONSUMIR MAIS
página 5

EM CARAMBEÍ

Temporal já atingiu 9.246 pessoas
Divulgação

Divulgação

ESTUDO mostrou que região sul e sudeste liderou produção

Os dados da pesquisa Produção da Pecuária Municipal
2018 (PPM), divulgada na
sexta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostram
que Castro liderou o ranking
de produção nacional de leite
no ano passado, com 0,9%,

e respondendo por 6,7% da
produção do estado inteiro.
A cidade é também a terceira em valor de produção na
soma dos seis produtos pesquisados pelo IBGE (leite, ovos
de galinha, ovos de codorna,
mel de abelha, lã e casulos de
página 5
bicho-da-seda).

ROUBA POSTOS E IMOBILIÁRIA

Ladrão é preso e
entrega a mãe

Após o forte temporal que
atingiu Palmeira no final da tarde de quarta-feira (18), muitas
famílias residentes em comunidades do interior registraram
danos materiais em em suas
página 5
propriedades.

Divulgação

correição
ordinária trará
desembargador
na quinta-fEira

TRÊS acabam indo parar na delegacia

página 3

Preso pode ter
ligação com
chacina de
Ponta Grossa
página 7

TOTAL DE RESIDÊNCIAS já alcança 2.319 casas

Os dados atualizados da
Prefeitura de Carambeí e da
Defesa Civil apontam que
2.319 residências foram danificadas, com o temporal da

última quarta-feira (18), além
disso, 19 agricultores e 14 pecuaristas também registraram
estragos em suas plantações
e estruturas que abrigam ani-

mais. No total 9.246 pessoas
foram atingidas de alguma
forma, sendo que oito ficaram
desabrigadas e necessitaram de
uma atenção maior. página 3

Dois dias após assaltar o
Posto Lambari, em Castro,
ladrão armado rouba uma imobiliária na manhã de segunda-feira
(23), logo após às 9h30, leva
dois celulares de funcionários e
um automóvel Uno, ano 2013,

de um cliente.
A ligação entre os dois casos, só acabou sendo desvendada após a prisão do assaltante,
minutos depois, que não imaginava que o veículo que roubara
página 7
possuia rastreado.
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

IMPASSE
NO FIM?
Nem o MST, nem o CTP. A área
é da União, e como tal, deveria voltar para a União. Por outro lado, o
impasse que se arrasta há anos, tem
um novo embate nesta quarta-feira
(25), trazendo como mediador um
jovem juiz federal que gosta de soluções. Desde que a área foi invadida,
mais de uma centena de famílias fixou
acampamento, algumas realmente sem
terra, outras, nem tanto. Integrantes
do MST, que ocupam a área desde
agosto de 2015, foram notificados
para deixá-la no mês de julho, assim
como o CTP, que funciona no local há
mais de 50 anos, essa última informação desconhecida por nós.
Mas, independente de tudo isso,
o que se quer é encontrar uma solução que seja boa para todos. As cartas estão na mesa e tudo é possível.
Vamos aguardar!

A baixeza humana
Peço licença às leitoras e
leitores para substituir a análise sobre aspectos da política,
objeto semanal deste espaço, por
ligeiras linhas sobre o espírito
do nosso tempo. Começo com o
alerta de Nietzche no penhasco
de Engadine, vale nos Alpes suíços, onde nos idos de 1880 fazia
seu retiro:“Vejo subir a preamar
do niilismo”. O bigodudo filósofo
prenunciava a chegada de tempos
medíocres e vulgares.
“A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda
como farsa”. Ante a moldura desses tempos de baixeza moral em
que vivemos, a atestar que o estágio civilizatório de um povo nem
sempre segue o fluxo de eventos
na direção da grandeza, urge dar
novo sentido à famosa frase de
Karl Marx. A história se repete
uma, duas, cinco ou mais vezes, e
portando novas tragédias.
Olhe-se ao redor. Um clima
de permanente emboscada segue
nossos passos. Agressões de
todos os tipos nos acompanham.
A insegurança nas ruas, as gangues que proliferam em todas
as regiões, uma bala perdida em
plagas mais violentas, as querelas
formadas por pequenos incidentes
– um esbarrão nos ônibus super-

* Gaudêncio Torquato

lotados, um palavrão no trânsito
contra um motorista impulsivo, a
discordância em mera discussão.
Fosse isso apenas, os dias seriam
até suportáveis.
Mas os tempos são bem mais
sombrios por abaterem a moral de
nossa gente. Oportunistas, carreiristas, perfis lapidados nos laboratórios da ambição desmesurada,
constroem cofres nas malhas intestinas da administração pública.
Larápios de todos os tamanhos
e classes disseminam-se aqui e
alhures, corroendo as riquezas da
Nação. Locupletam-se em pleno
tempo de Lava Jato, capturando
modelagens tecnológicas avançadas para sugar os bens do Estado.
A honradez cede lugar às artimanhas para driblar o império da
ordem. Profissionais da política
trocam a missão de bem servir à
sociedade, ideal aristotélico, por
uma profissão bem remunerada.
Servir-se em lugar de servir à
coletividade – eis o novo arranjo.
Muitos trocam sua palavra, seu
compromisso, sua índole moral
por uma prebenda, um cargo, um
posto na estrutura dos governos.
Corações e cérebros se entorpecem no exercício de substituir a
verdade pela mentira, de arrumar
desculpas para explicar a mudança

de posição em importantes decisões e abordagens. As circunstâncias determinam o ir e vir das
pessoas. A firmeza de propósitos
é uma quimera.
A paisagem se cobre de folhas
e galhos secos. Grupos e alas se
digladiam em redes sociais com
xingamentos, usando até palavras
de baixo-calão, fazendo acusações
recíprocas, multiplicando fake
news, puxando um cabo de guerra
imaginário. Debatem propostas?
Não. Sobre o tabuleiro vê-se um
fórum de ideias? Não. O ódio
racha a sociedade. A bílis escorre
pelas artérias. Trata-se de um jogo
de soma zero.
Frios, apáticos, acomodatícios, cegos, milhões não conseguem enxergar os horizontes do
amanhã de prosperidade, caso
substituíssem a mentira pela verdade, o deboche pelo respeito
ao próximo, o oportunismo pela
oportunidade de ajudar os carentes, a indignidade pelo zelo, a torpeza pela civilidade. O que se vê é
o pão ensopado na adulação para
engordar impostores e hipócritas.
A injustiça impera, apesar dos
aparatos e aparelhos do Judiciário, do Ministério Público e dos
sistemas de controle. A linha do
espetáculo motiva protagonistas

da Operação do Direito, interessados apenas em ascender aos
palcos da visibilidade. A hipocrisia dá o tom. A maldade se bifurca
na encruzilhada dos malfeitores.
O primeiro germe da perfeição
moral se manifesta quando alguém
se adianta para praticar o bem,
ensinar as coisas certas, admirar
as virtudes. Esse germe, convenhamos, tem sido escasso.
Ao contrário, o país se locupleta de pessoas refratárias a
gestos dignos. Grupos de interesseiros navegam nas correntes
do pântano. Caçadores de fama,
como lacaios, aproveitam o niilismo que se espraia de norte a
sul para surfar nas ondas do favorecimento. Resta pinçar o timoneiro Simon Bolivar que, há 170
anos, perorava: “Não há boa fé
na América, nem entre os homens
nem entre as nações; os tratados
são papéis, as constituições não
passam de livros, as eleições são
batalhas, a liberdade é anarquia e
a vida, um tormento. A única coisa
que se pode fazer em nossa América é emigrar”.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação

ESTRAGO
O número atualizado
de pessoas atingidas com a
chuva de granizo em Carambeí já chegou a 9.246. Desse
total, 2.319 casas foram
danificadas de alguma forma.
Se não bastasse isso, agicultores e pecuaristas também acumulam prejuízos. O
trabalho, que não para, está
concentrado em doar telhas e
fazer o que for possível para
amenizar o problema dos
moradores.

acordo com o juiz, Antônio
César Bochenek, o encontro
foi marcado para que “as
partes possam apresentar
suas razões.

CAPÃO DO CIPÓ
Um embate interessante,
que está sendo chamado de
audiência de conciliação,
trará a União e entidades de
Castro e região de um lado e
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
do outro, para definir o destino da Fazenda Capão do
Cipó ou Assentamento Maria
Rosa do Contestado. De

* Parque Nacional dos
Campos Gerais será assunto
do Jornal Nacional dessa terça-feira (24)

INADIMPLENTE
O número de inadimplentes no Brasil cresce, mostra o
levantamento do SPC. Quase
a metade dos devedores
(47%) tem dívidas acima de
R$ 1.000. Em média, o brasileiro com nome sujo deve
R$ 3.277.

* Começa a Primavera, e
para alguns é epoca de plantar para colher no futuro.
* Quais ações estão sendo
feitas para que Castro volte a
ter curso superior presencial?

Cultura do ódio
A pedagoga e escritora colombiana Yolanda Reyes, em sua coluna no
jornal El Tiempo, tratou com brilho,
lucidez e preocupação um tema que
também nos diz respeito. Segundo
ela, há países que estão necessitando
de tratamento psicológico, sua saúde
mental está em estado de emergência, requerendo terapia intensiva.
De fato, não pode ser considerado "normal" o clima de irritabilidade, revolta e ódio explicitado por
muitas pessoas nos lares, escolas,
empresas, estádios, meios de transportes, shoppings, ruas de nosso
País. As pessoas, desde a campanha
eleitoral do ano passado, em minutos
vão da ofensa pessoal à agressão,
sem qualquer limite de bom senso.
Do nada, por nada, para nada. Simples descontrole e violência.
O Brasil sempre visto internacionalmente como um país pacifico,
no qual convivem e buscam a felicidade imigrantes de vários cantos do
mundo, tornou-se um campo minado.
Um lugar perigoso para quem ousa
exercer o direito à liberdade de
opinião. Há registros de feridos e
mortos por mostrarem que pensam
diferente, que não concordam com
radicalismos de qualquer tendência
política. E não fica só nesse aspecto,
a barbárie já alcança as diferenças
religiosas, de gênero, de cor e por aí
vai a inconsciência quanto ao direito
do próximo.
Estamos, de modo geral, divididos em dois grupos principais: os
contra e os a favor. E se perguntarmos de quem ou do que, alguns militantes dos dois lados nem mesmo
saberão responder o porquê. A
tecnologia, criada para aproximar
pessoas pelos telefones celulares,
está sendo utilizada para acirrar os
ânimos, promover discórdia e gerar
conflitos. Jogar uns contra outros.
Todos os dias recebemos vídeos de
pessoas sendo ofendidas, agredidas,
acuadas em locais públicos por suas
posições ideológicas.
Que síndrome é essa que faz
humanos, até então equilibrados,

* Ricardo Viveiros

perderem a calma e atacarem os seus
semelhantes? São centenas de falsas
notícias, imagens montadas, cenas
antigas repaginadas, versões de fatos
causando reações imprevisíveis. Erros
do passado são lembrados no presente para destruir o futuro. Violência
gera violência que gera violência que
gera violência... E não acaba mais.
Ou acaba sim, em tragédia como
registra a história.
Estamos nos tornando incapazes de ter esperança, de acreditar
em transformações positivas. O que
poderia ser motivador de mudanças
para melhor, tem gerado discórdia,
insegurança e sombras. A filósofa
norte-americana Martha C. Nussbaum, em seu livro "A monarquia do
medo", um ensaio inspirado na política dos EUA, deixa claro que a raiva
traz impotência e medo, portanto é
um veneno rápido para matar a democracia. Porque ações irracionais tiram
o foco dos verdadeiros problemas,
que assim não têm solução. Entusiasmam o surgimento de "salvadores da
Pátria", que levam a golpes políticos.
Quando o prefeito de uma cidade
com graves problemas de segurança,
saúde, educação, emprego, moradia
e mobilidade se ocupa com censurar
e apreender livros por razões subjetivas, ignorando leis, limitando o
conhecimento, duvidando da educação dada pelas famílias e impedindo
o livre debate de ideias, acende-se
uma luz amarela de alerta. Da discussão civilizada e da divergência de
pensamento surgem as saídas, porque tais práticas permitem a chance
de pensar e exercer responsabilidade
cidadã.
É hora de unir, não dividir. Acabar
com essa onda de insana delinquência
emocional e física. Precisamos acreditar em nós mesmos, manter vigilância
e cobrar resultados dos três poderes.
O momento exige coragem não para
agredir, e sim para permitir a certeza
de que nem tudo está perdido.
* Ricardo Viveiros, 69,
é jornalista e escritor.

ERRAMOS
Na edição 3284-A, de 21 a 23 de setembro de 2019, matéria
'Casa de médica é alvo de ladrões', capa e página 7, na verdade a
casa é de um médico, conforme corrigiu uma autoridade policial.
Diretor Geral
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Clima

Temperatura

16 ºC
8 ºC

Umidade
0%
68%

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

Quarta
25/09

18

ºC

11 ºC

0%
67%

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

Quinta
26/09

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

19 ºC
11 ºC

0%
40%

Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens.
Noite com muita nebulosidade.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 23/09/2019
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

MST e União frente à frente na quarta
Divulgação

CTP também
foi intimado
a deixar área
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Está agendada para as 14
horas desta quarta-feira (25),
em Ponta Grossa, uma audiência de conciliação, marcada pelo
juiz Antônio César Bochenek,
da 2ª Vara Federal de Ponta
Grossa, entre o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), a União e entidades de
Castro e região, para definir o
destino da Fazenda Capão do
Cipó (Assentamento Maria Rosa
do Contestado). De acordo com
o juiz, Antônio César Bochenek,
o encontro foi marcado para que
“as partes possam apresentar
suas razões”, descreveu.
Foram intimados para participar da audiência, além de as partes do processo (União e MST,
também representantes do Centro de Treinamento de Pecuaristas (CTP, do Instituto Federal do
Paraná, do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), do Estado do Paraná,
do Município de Castro e da
Cooperativa Castrolanda.
Integrantes do MST, que
ocupam a área desde agosto de
2015, foram notificados para
deixá-la no mês de julho, assim
como o CTP, que funciona
no local há mais de 50 anos.
Porém, os prazos acabaram
perdendo efeito depois de uma
reunião, entre representantes do
movimento e o juiz, responsável
pela decisão. “Depois que fomos
notificados para a reintegração,
conseguimos uma audiência com
a ministra Tereza Cristina, no da
16 de julho, nessa ocasião, nós
explicamos a nossa parte, porque

MULHER PARANAENSE
O governador Ratinho Junior apresenta hoje o Programa Banco da
Mulher Paranaense. Gerenciado pela Fomento Paraná, o programa vai
apoiar negócios que tenham mulheres como proprietárias ou sócias por
meio de financiamentos com taxas de juros mais baixas. Permite, também,
a participação no risco do negócio, por meio de um fundo específico.
Divulgação / Geraldo Bubniak/AEN

Acampamento na Fazenda Capão do Cipó

CAMINHO DO DEM
Depois de Alexandre Frota
(PSDB-SP), a deputada Joice
Hasselmann (SP) pode abandonar o PSL, se filiar ao DEM
e disputar a prefeitura da capital
paulista. Os democratas estão de
braços abertos.

a verdade é que a AGU apresentou fatos não verídicos para o
juiz. Depois dessa audiência com
ela, tivemos uma reunião com
o juiz e ele ficou impressionado
com a versão dos fatos, agora
teremos essa audiência, para
encaminhamentos finais”, explicou à reportagem o coordenador
do acampamento, Celio de Oliveira Meira.
Depois dos referidos encontros, entre MST e a ministra,
e MST e o juiz Antônio César
Bochenek, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) do Paraná
também teria sido intimado,
pelo mesmo juiz, para confirmar
as informações defendidas pelo

Movimento, segundo Celio de
Oliveira Meira.
Notificação CTP
O fato não foi comentado
nem durante o encontro, que
reuniu em Castro o secretário de Assuntos Fundiários do
Ministério da Agricultura, Luiz
Antonio Nabhan Garcia, o secretário estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Noberto Ortigara, a deputada federal Aline
Sleutjes e representantes do
CTP, Cooperativa Castrolanda e
Fundação ABC. Mas, integrante
do MST acredita que as movimentações realizadas para acelerar a decisão que determinou a
saída do Movimento da Fazenda

Capão do Cipó, acabaram por
resultar também na decisão que
determinou a desocupação do
imóvel pelo CTP. “A AGU fez o
pedido de reintegração de posse,
mas o juiz entendeu que se trata
de uma só área, e que devia ser
totalmente desocupada, inclusive
que o CTP deveria sair de lá. E
eles foram intimados no mesmo
dia em que nós fomos, os oficiais
até nos pediram informação para
saber como chegar no CTP, para
entregar a intimação a eles”,
explica Celio.
A reportagem tentou conversar, por telefone, com representantes do Centro de Treinamento,
porém, todas as ligações foram
diretamente para a caixa postal.

NÚMEROS ATUALIZADOS EM CARAMBEÍ

Temporal já atingiu 9.246 pessoas
Divulgação

Da assessoria
Os dados atualizados da Prefeitura de Carambeí e da Defesa
Civil apontam que 2.319 residências foram danificadas, com
o temporal da quarta-feira (18),
além disso, 19 agricultores e 14
pecuaristas também registraram
estragos em suas plantações e
estruturas que abrigam animais.
No total foram 9.246 pessoas
atingidas, sendo que oito ficaram
desabrigadas.
O trabalho de Defesa Civil,
servidores municipais e voluntários, que iniciou já na noite de
quarta-feira, logo após o tempo-

NESTA QUINTA-FEIRA

Correição
ordinária trará
desembagador
Nesta quinta-feira (26) terá
correição ordinária na Vara do
Trabalho de Castro. Na ocasião,
o desembargador federal do Trabalho e corregedor da Justiça
do Trabalho do Paraná, Sergio
Murilo Rodrigues Lemos virá ao
município, e, entre 11 horas e
11h30, deverá ficar à disposição
para atendimentos na unidade.
As correições ordinárias são
realizadas anualmente, e têm como
objetivo geral garantir que os trabalhos sejam realizados seguindo
normas e padronização de correção, transparência e celeridade
dos serviços prestados pelas Unidades da Justiça do Trabalho.

Total de residências já alcança 2.319 casas
ral, segue para auxiliar e entregar
donativos às famílias atingidas. A

Defesa Civil se concentra na distribuição de telhas e orientação

dos trabalhos de reconstrução. A
Secretaria Municipal de Assistência Social trabalha na entrega de
itens como colchões, cobertas,
travesseiros, lençóis e roupas.
A coordenadora do Centro
de Referencia de Assistência
Social, Luana Cristina da Luz,
informa que ainda é necessário a
mobilização da comunidade para
doações de gêneros alimentícios
para a composição das cestas
básicas, assim como roupas de
cama e toalhas de banho. As doações são diretamente na sede do
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), situada na
Avenida das Flores (976).

R$ 300 MIL ESTÃO SENDO INVESTIDOS

Tibagi discutiu segurança pública
Tibagi - O prefeito Rildo
Leonardi e a vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, receberam o
delegado chefe da 18ª subdivisão
policial de Telêmaco Borba, Amarantino Ribeiro Gonçalves Neto,
e o delegado da Policia Civil de
Tibagi, Willian Alves de Lima, para
conversar e informar o executivo e
a população do trabalho realizado
pela polícia em relação ao furto de
veículos ocorridos nos últimos dias.
O prefeito destaca a preocupação do município, que está investindo em segurança pública. “A
segurança é uma das maiores preocupações de nossa gestão. Estamos investindo cerca de R$ 300
mil na aquisição de câmeras de
monitoramento que ficarão espalhadas pela sede e pelos distritos.

Monitorando os prédios públicos,
com toda certeza, nós estaremos
ajudando a monitorar a cidade
e poderemos colaborar com as
investigações da polícia”, disse.
O delegado de Tibagi afirma
que a Polícia Civil tem se empenhado na investigação dos crimes.
“A segurança pública é influenciada
por uma série de fatores. Referente
a atribuição da Polícia Civil, no
cumprimento da função de polícia
judiciária, temos enfatizado, nos
últimos dias, a investigação sobre
os crimes de roubos a caminhonetes, que tem trazido preocupação
a comunidade de Tibagi. Saliento
que esses crimes apresentam certa
peculiaridade, de modo que se
demanda tempo na apuração, até
a formação de um conjunto pro-

batório suficiente a identificação
de autores. Aliás, quero esclarecer
que nosso trabalho é essencialmente velado, mas que está sendo
tratado com a importância que os
casos merecem”, explicou.
Lima ainda reforça que a parceria do executivo e da Polícia é
importante para sanar os casos.
“Certamente, essa colaboração
do município auxiliará no combate
a criminalidade de crimes dessa
espécie e de tantos outros. Enfatizo a importância da implantação
de um sistema de monitoramento
de câmeras que tem sido idealizado, e o quanto essa medida contribuirá na apuração de assaltos na
cidade e outros crimes, que muitas
vezes não tem testemunhas diretas”, finalizou.

BOLSONAROXMORO
A relação entre o presidente
Jair Bolsonaro é considerada
ótima (18,6%) e boa (29,7%)
para 48,4% dos brasileiros. Já
20,8% a consideram ruim (9,5%)
e péssima (11,3%). Para 17,9%,
Bolsonaro trata Moro melhor do
que devia, 52,5% igual ao que
devia e 21,2% pior do que devia.
O levantamento é do Paraná
Pesquisas que entrevistou 2.080
pessoas entre os dias 11 e 14 de
setembro em 170 cidades de 26
estados.
NOVA EXECUTIVA
O sindicalista Paulo Rossi é o
novo presidente do Solidariedade
em Curitiba. O vice-presidente
é o jornalista Leônidas Dias e a
líder do partido na Câmara Municipal, a vereadora Kátia Dittrich.
“Vamos formar uma chapa completa de candidatos às eleições
proporcionais, aumentando a
representatividade e contribuindo
para o fortalecimento das políticas públicas em Curitiba”, disse
Rossi. No Paraná, o SD é presidido pelo empresário e ex-deputado, Márcio Pauliki.
GOLPE DO WHATSAPP
A Justiça do Maranhão começou a julgar os responsáveis por
golpes financeiros através da
clonagem de contas do whatsapp
Brasil afora. No Paraná, entre as
vítimas, estão a ex-governadora
Cida Borghetti (PP) e o deputado
Romanelli (PSB). Os criminosos
conseguiam acesso às contas do
aplicativo e pediam dinheiro a
amigos e conhecidos das lideranças. Além de políticos do Paraná,
foram vítimas deputados federais
e ministros. O caso contou com
investigação da Polícia Federal e
da Polícia Civil.
GOLPE II
Uma forma de prevenir a
invasão de contas é através da
ativação de autenticação em
duas etapas. Basta no whatsapp
ir em configurações > conta >
confirmação em duas etapas. O
procedimento exige que, para a
ativação em outro celular, o dono
da conta insira uma senha de
quatro dígitos.
SALA DE COMUNICAÇÃO
Depois que o projeto Escola
Sem Partido foi rejeitado por 27
votos a 21, o líder do governo e
presidente da comissão de educação, deputado Hussei Bakri
(PSD) informou que vai abrir
um canal de comunicação com
os pais dos alunos das escolas
estaduais e a intenção é receber
denuncias de abusos cometidos
em sala de aula. "Existem muitas denúncias de aliciamento de
crianças em alguns colégios. Eu
tenho um farto material dessas
denúncias. Evidentemente que
a grande maioria do professores
faz as coisas direito", disse Bakri
EM SALA, AULA
"Dentro da sala de aula tem
que dar aula. Pode até discutir, o
que não pode é personalizar, criticar pessoas. Esse é o combate
que faço, a Comissão de Educação vai atuar muito duro na fisca-

lização desse problema que existe
e que muitos insistem em colocar
em sala de aula", completa Hussein.
UBER EM PG
O prefeito Marcelo Rangel
(PSDB) assinou o projeto de
lei que regulamenta o transporte
individual em Ponta Grossa. “A
regulamentação do serviço de
transporte por aplicativo é essencial. Nosso projeto é inovador e
não inviabiliza o serviço ou altera
os valores de tarifas. Além disso,
também tem um cunho social porque institui uma taxa solidária de
R$ 5 mensais que serão destinados para ações voltadas às crianças com deficiência”, destaca.
300 MIL VAGAS
Estudo da Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro mostra que as duas propostas de
reforma tributária - em discussão
no Congresso - têm potencial para
criar 300 mil empregos por ano e
incrementar o consumo em até R$
122,7 bilhões. "Nosso objetivo foi
avaliar o impacto da reforma no
bem-estar da população por meio
da renda, consumo e geração de
emprego", diz o gerente de Economia da Firjan, Jonathas Goulart.
SEMANA
Nesta semana, mais de 550
escolas de ensino superior em
todo o país oferecem mais de seis
mil atividades gratuitas. Entre os
serviços ofertados estão consultoria jurídica, orientação profissional
e educacional, assistência à saúde,
promoção da inclusão digital e
atividades culturais, recreativas e
esportivas.
GEDDEL E IRMÃO
O STF julga hoje os irmãos
Geddel e Lúcio Vieira Lima pelos
crimes de lavagem de dinheiro e
associação criminosa em razão da
apreensão de R$ 51 milhões em
um apartamento em Salvador em
2017. O MPF pede 80 anos de
prisão e sustenta que o dinheiro
é referente a propina da Odebrecht e do doleiro Lúcio Funaro. A
defesa de ambos nega. Geddel
está preso desde setembro de
2017. O julgamento será feito
pela segunda turma do tribunal
composta pelos ministros Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes,
Celso de Mello, Cármen Lúcia e
Edson Fachin.
FGTS
Os saques de até R$ 500
do FGTS terão nova liberação
para quem têm conta poupança
na Caixa Econômica Federal na
sexta-feira (27). Nesse lote, recebem os trabalhadores nascidos em
maio, junho, julho e agosto. Para
quem não é cliente da Caixa, o
saque começa em 18 de outubro,
para os nascidos em janeiro.
CANDIDATOS
O PSB filiou os empresários
Ricardo Miranda e Marcos Ivankio
Bascuia já anunciados como précandidatos a prefeito nas cidades
de Fazenda Rio Grande e Mandirituba, respectivamente. “O PSB
vai ter candidato a prefeito na
maioria das cidades do Paraná
com uma atenção especial às
cidades da região metropolitana
de Curitiba. Na capital, o nosso
candidato é o deputado Luciano
Ducci”, destacou o deputado Luiz
Claudio Romanelli.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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COM 0,9%
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Divulgação / Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

Castro lidera no
país ranking de
produção de leite
Município
também
responde por
6,7% da
produção no PR
AGÊNCIA BRASIL
Os dados da pesquisa Produção da Pecuária Municipal
2018 (PPM), divulgada na
sexta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostram
que Castro liderou o ranking
de produção nacional de leite
no ano passado, com 0,9%, e
respondendo por 6,7% da produção do estado inteiro.
A cidade é também a terceira em valor de produção na
soma dos seis produtos pesquisados pelo IBGE (leite, ovos
de galinha, ovos de codorna,
mel de abelha, lã e casulos de
bicho-da-seda).
Em nível nacional, o Brasil

retomou a tendência de alta em
2018, registrando aumento na
produção e na produtividade
do leite. A produção total
atingiu 33,8 bilhões de litros,
aumento de 1,6%, após queda
de 1,1% em 2017. A média
de produtividade foi de 2.069
litros/vaca/ano.
De acordo com o estudo, as
regiões Sul e Sudeste, com participação de 34,2% e 33,9%,
respectivamente, lideram a produção nacional.
A pesquisa revela ainda, que
em 2018 foram ordenhadas
16,4 milhões de vacas, representativas de 7,7% do efetivo
de bovinos do país. O número
mostra queda de 2,9% em
comparação com a quantidade
ordenhada no ano anterior.
O Sudeste apresenta o maior
efetivo ordenhado do país
(29,2%), seguido da Região
Sul (20,6%) e do Nordeste
(20,4%). “O Sul foi responsável pelo aumento da produtividade, com 3.437 litros por vaca
no ano”, informou à Agência

Brasil a analista da pesquisa,
engenheira agrônoma Mariana
Oliveira. O aumento alcançou
4,3% em relação a 2017.
Os três estados do Sul tiveram produtividades superiores
a 3.200 litros/vaca/ano. Em
seguida, aparece Minas Gerais,
com 2.840 litros/vaca/ano.
Em contrapartida, o efetivo
de bovinos sofreu a segunda
queda consecutiva, depois de
atingir o recorde de 218,2
milhões de cabeças em 2016.
Galináceos
Em 31 de dezembro do ano
passado, o efetivo de galináceos, que inclui galos, galinhas,
frangos e pintos, atingiu 1,468
bilhão de cabeças, alta de 2,9%
sobre o resultado de 2017.
O Sul é destaque na criação
de frangos para abate, com
46,9%, seguido do Sudeste,
com 25,4%.
Essa região é destaque na
produção de ovos de galinha. O
Paraná lidera o ranking nacional do efetivo de galináceos,

Estudo mostrou que região Sul e Sudeste, lideram a produção nacional

com 26,2% do total.
A pesquisa registra 246,9
milhões de galinhas existentes
em 2018, aumento de 2,5%
em relação a 2017, com o
Sudeste respondendo por
38,9% do total de cabeças no
país, superando o Sul, que ficou
com 25% do total. O Sudeste
aparece também em primeiro
lugar na produção de ovos, respondendo por 43,8% do total
produzido em 2018, ou 1,946
bilhão de dúzias.
A produção brasileira de
ovos de galinha foi recorde no
ano passado, alcançando 4,4
bilhões de dúzias, alta de 5,4%
em comparação ao resultado
apurado no ano anterior, com
rendimento de R$ 14 bilhões.
Ovos de galinha e leite
foram os produtos que geraram
maior valor de produção pecuária, em 2018. Destaque para os
municípios de Santa Maria de
Jetibá (ES), com valor de pro-

BUSCANDO SUBIR NA TABELA DA SÉRIE B

Operário enfrenta o Botafogo fora
Divulgação / José Tramontin

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário encara o Botafogo-SP nesta terça-feira (24),
às 19h15, em Ribeirão Preto.
O jogo é válido pela 24ª rodada
do Campeonato Brasileiro da
Série B e acontece no Estádio
Santa Cruz.
Na rodada anterior, o alvinegro venceu a Ponte Preta-SP
em casa por 2 a 1 e ocupa a
sexta posição na tabela, com 35
pontos. O Botafogo ganhou do
Vila Nova-GO pelo placar de 2
a 0, também acumula 35 pontos
e está em quinto lugar. No primeiro turno, o Fantasma sofreu
derrota diante do time paulista,
por 2 a 0.
Em entrevista, o técnico
Gerson Gusmão falou sobre o
confronto. “Os dois times mudaram bastante desde o primeiro

dução de R$ 986,9 milhões e
ovos de galinha como principal
produto; Bastos (SP), também
liderado por ovos de galinha,
com valor de produção de R$
708,5 milhões; e Castro (PR),
com valor de produção de R$
449,7 milhões, e tendo o leite
como produto principal.

5.381 de matrizes de suínos. O
efetivo total de suínos (11,6%
ou o correspondente a 4,8
milhões), foi de matrizes, com
alta de 1,5% sobre 2017.
Piscicultura – Paraná
lidera produção
A produção de peixes em criadouros somou 519,3 mil toneladas em 2018, alta de 3,4% em
comparação a 2017. O IBGE
não coleta dados de pesca.
A Região Sul manteve a liderança, respondendo por 32%
da produção nacional, aumento
de 15,2%. O valor de produção
para a atividade atingiu R$ 3,3
bilhões em todo o país.
Em termos de estados,
Paraná ocupa a primeira classificação, com produção de
23,4% do total da piscicultura
nacional, seguido por São Paulo
(9,9%) e Rondônia (9,7%).

Suínos
O estudo do IBGE estimou
para 2018 a existência de 41,4
milhões de suínos, alta de 0,14%
em comparação a 2017.
O Brasil possui o quarto
maior rebanho suíno do mundo.
Quase metade desse efetivo
(49,7%) fica na Região Sul,
onde Santa Catarina respondeu por 19,2% do total nacional. Em seguida, vêm Paraná
(16,6%) e Rio Grande do Sul
(13,8%).
No ano passado, 5.486
municípios brasileiros apresentaram criação de suínos e

* COM REDAÇÃO

ACECASTRO FARÁ CAMPANHA

Resgatar a vontade de consumir
Divulgação

Da Assessoria

Jogo acontece nesta terça-feira (24), em Ribeirão Preto
turno, tanto o nosso quanto o
deles. Estamos com uma vontade enorme de vencer este jogo,
especialmente porque perdemos

para o Botafogo em casa. Nós
precisamos pontuar e vamos trabalhar para voltar com o maior
número de pontos possível.”

Os diretores da Associação Comercial e Empresarial
de Castro (Acecastro) planejaram, na reunião do dia 20,
a realização de evento para
aquecer as vendas e estimular o consumo de produtos do
comércio local. A ideia surgiu
de uma vontade coletiva de animar e reunir lojas castrenses
com o objetivo de movimentar
as compras na cidade.
O presidente da Acecastro, Anderson Gomes, afirma
que o primeiro passo para a
realização do evento foi dado
ainda no dia 17 de setembro,
em reunião com a equipe da
Prefeitura Municipal, juntamente com o prefeito Moacyr
Fadel. “O comércio tem sentido a crise econômica do
país e na reunião decidimos a
importância de criarmos uma
campanha para fomentar o
comércio local, com promoções e com divulgação de
forma ampla”, diz. O foco do
evento é animar comerciantes
e consumidores a resgatar a

Foco da campanha é animar comerciantes e consumidores
vontade de consumir.
O presidente também
destacou que, com os desafios da internet e da concorrência com outras cidades,
os estabelecimentos comerciais de Castro precisam
encontrar novas formas de
atrair os clientes e manter
as vendas ativas. “Estamos
vislumbrando também a
nova injeção de recursos na
economia através do saque
do FGTS, que é uma boa
oportunidade de fomentar o

comércio local. Em um cenário onde existe concorrência
com cidades vizinhas e com a
própria internet, estamos preocupados em pensar estratégias para que o consumidor
venha comprar no comércio
local, em vez de consumir em
outros espaços”.
A equipe da Acecastro
continua planejando, em parceria com o poder público,
os demais detalhes da campanha, que deve acontecer no
começo de outubro.

LOCAL: MOINHO CASTROLANDA

PALMEIRA

Defesa Civil presta apoio à famílias
Da Assessoria

Divulgação

Palmeira - Após o forte
temporal que atingiu Palmeira
no final da tarde de quarta-feira
(18), muitas famílias residentes em comunidades do interior
registraram danos materiais em
em suas propriedades.
Segundo Francine Albuquerque, secretária de Obras e membro da Defesa Civil, os danos
foram registrados em pelo menos
quatro localidades: Tocas com
ao menos dois barracões e uma
casa atingidos, além de árvores
caídas; Garaúna dos Borges com

Telhados não suportaram
ao menos uma casa atingida e
queda de árvores; Turvo, com
ao menos três casas destelhadas

e muitas árvores caídas; e Rincão, com ao menos cinco casas e
um barracão atingidos e árvores
arrancadas.
As casas atingidas tiveram
telhados destruídos parcial ou
completamente pelos fortes ventos. Também houve quedas de
árvores de grande porte e de torres de comunicação. Albuquerque, informou que através da
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, as famílias estão recebendo
lonas para cobertura emergencial. A Secretaria de Assistência
Social também fornece apoio nos
locais atingidos.

Classificados a partir de R$ 2,00
3232-5148

(42)
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VENDO LANCER GT
Um carro esportivo, diferenciado, completo de tudo. Esse é o Lancer GT, ano 2013/14, na cor preta, automático e troca de marchas no
volante (borboleta). Estilo Fórmula 1. Com câmera de ré, teto solar, kit
multimídia com gps integrado e estofamento em couro. Com spoiller
na frente, laterais e traseira, e rodas esportiva. Carro para pessoas exigentes. Preço à vista: R$ 55 mil. Tratar no (42) 9 9972-0758.

TERRENO
PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento
R$100.000,00. Tratar pelo telefone.: 9 9943-8139.

A forma mais barata de fazer negócio!

VENDO DUCATO
Vendo Ducato ano 2007,
Maxicargo, Furgão, 2.8 intercooler, cor amarela. Tratar
no (42) 9 9132-8989.

APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor
a combinar. Mais informações
tel.:(42) 3232-4388.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica,
semiprofissional, da marca
Nikon D 40. Perfeito estado
de uso. Valor de R$ 1.100.
Fone (42) 9 9972-0758.
NEWS
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MALHAÇÃO - TODA
tada por Cléber. Lígia faz o parto leu o livro de Eric, e assume ter
de Cibele. João Estrela seduz vergonha do que fez. Ramon
FORMA DE AMAR
Nanda e insinua que pode ajudar diz a Paloma que Alberto e Eric
Terça-Feira (24/09)
querem usá-la. Marcos flagra
Filipe tenta convencer Rita a a menina na final do concurso.
Felipe e Evelyn se beijando na
acatar a condição de Lígia. Nanda
BOM SUCESSO
editora. Nana se assusta ao
agradece Cléber por ajudá-la a
Terça-Feira (24/09)
acordar na casa de Mário, sem
afastar João Estrela. Raíssa desAlberto explica a Mar- saber se dormiu com o editor.
cobre que ela e Nanda terão que
cantar novas músicas em suas cos que, caso não demitisse
A DONA DO PEDAÇO
apresentações. Nanda implora Paloma, ela poderia ser presa.
Terça-Feira (24/09)
para que Cléber componha uma Paloma aceita a proposta de
Fabiana chantageia Jô após
nova música para ela, contra- emprego de Eric. Sofia mostra
riando Anjinha. Lígia e Joaquim a Alberto a foto de Eric com a briga. Téo desconfia ao ver
temem a aproximação de Rita e família de Paloma, enviada por Fabiana deixando o prédio de
Nina. Tatoo diz a Raíssa que ela Peter. Alberto encontra o ori- Jô. Chiclete desiste de sair da
é a única pessoa que pode fazer ginal do livro escrito por Eric. cidade e garante a Beatriz que
Camelo voltar a compor. Jaque- Marcos obriga Diogo a enviar descobrirá o que está aconTrituraLesão
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observar
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Os quatro
cabeludos
de Liverpool (Mús.)
Primeiro

de 94

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Arauco Forest Brasil S.A., cadastrada no C.N.PJ: 00.198.057/0002-28
torna público que recebeu, do IAP, Licença Prévia nº 43032 válida
Exilado
até 06/09/2021
para exploração de pequena cascalheira situada
na localidade São Domingos - III, Município de Sengés, Estado do
Paraná.

Dupla de
Fenômeno na calota
ataque da
polar que
Copa
origina os Famosa
icebergs jóia papal
de 94

Gato, em
inglês

Tomar
caminho

jóia papal

Tyrone
Power,
ator do
Cinema

Sufixo de
"gatona":
aumentativo

Olavo
Bilac,
poeta parnasiano

Índice que
mede a
inflação
(sigla)

Tyrone
Power,
ator do
Cinema

Olavo
Bilac,
poeta parnasiano

Índice que
mede a
inflação
(sigla)

Sufixo de
"gatona":Não, em
aumentativo inglês
Não, em
inglês

eleitoral
deApertado
1993

Apertado
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3/cat — not — obi — rib. 4/gral. 7/impigem.
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Contrato n° 004/2014-IPSM.
Carta Convite n° 001/2014-IPSM.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Arapoti.
Contratada: Medicseg Segurança e Medicina Ocupacional do Trabalho Ltda - ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva, a prorrogação do prazo
de execução do CONTRATO sob o n° 004/2014-PMA, estendendo-se
até 21/09/2020, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
Contrato Original a que se refere o presente Termo Aditivo.

Solução
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A
E
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O
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I
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EXTRATO
11º TERMO ADITIVO

culpa Chico por Rock ter sido
dopado. Camilo obriga Vivi a
ir com Berta para seus ensaios
fotográficos. Rock exige que
Paixão marque uma revanche da luta. Cornélia expulsa
Chico da mansão. Kim estranha o comportamento de Vivi.
Rael consegue uma arma para
Jô. Fabiana se incomoda com
a nova confeitaria da Maria
da Paz. Téo comenta com
Rock e Agno sua desconfiança
sobre Fabiana e Jô. Maria da
Paz inaugura sua confeitaria.
Agno pensa em afastar Joana
de Rock. Jô ameaça disparar
contra Fabiana, que empurra a
moça contra a janela.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Arauco Forest Brasil S.A., cadastrada no C.N.PJ: 00.198.057/0002-28
torna público que recebeu, do IAP, Licença Prévia nº 43031 válida
até 06/09/2021 para exploração de pequena cascalheira de Basalto
situada na localidade São Domingos – I, Município de Sengés, Estado
do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
PrecipitaArauco Forest Brasil S.A., cadastrada
no C.N.PJ: 00.198.057/0002-28
ção típica
torna público que recebeu, do de
IAPnoites
, Licença Prévia nº 43033 válida até
06/09/2021 para exploração de pequena
cascalheira de saibro situada
frias
localidade Limeira,
Município de Sengés, Estado do Paraná.
DesignaOnaabrigo

Forma de

F
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ARAPOTI - PARANÁ
RUA TELÊMACO CARNEIRO Nº 766 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 - FONE (43) 3557-5962
CNPJ Nº 05.493.720/0001-50

Nando Reis, cantor

Tomar
caminho

medicamento
anti-Aids

3/cat — not — obi — rib. 4/gral. 7/impigem.

BANCO

inflação
(sigla)

RESUMO DE NOVELAS

3/cat — not — obi — rib. 4/gral. 7/impigem.

Áries: Momento positivo
para estruturar a carreira. Sua
força de trabalho é grande, assim
como sua capacidade de exercer
uma boa liderança. Não tenha
receio de mostrar o que sente
para quem ama. Cor: amarelo.
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ROUBO A POSTOS E A IMOBILIÁRIA

Ladrão é preso e entrega a mãe
Divulgação

Uno roubado
possuia
restreador

Divulgação

Objetos
encontrados
na casa, sem
comprovação
de origem

Da Redação
Dois dias após assaltar o
Posto Lambari, em Castro,
ladrão armado rouba uma imobiliária na manhã de segundafeira (23), logo após às 9h30,
leva dois celulares de funcionários e um automóvel Uno,
ano 2013, de um cliente.
A ligação entre os dois
casos, só acabou sendo desvendada após a prisão do
assaltante, minutos depois,
que não imaginava que o veículo que roubara possuia rastreador.
De posse das informações, e
com o monitoramento do carro,
policiais militares de Castro,
Carambeí e Ponta Grossa,
ficaram em prontidão para
inteceptar o carro. A surpresa
aconteceu quando esse mesmo
carro foi encontrado parado

Presos após o roubo em postos e imobiliária

em frente à uma modesta residência da Rua Girassol, em
Carambeí, com o capô aberto,
por volta das 10h10.
Acreditando que o marginal poderia estar nessa casa,
adentraram no local e encon-

ELA ERA MENOR

Preso após
agredir
namorada
grávida
Da Redação
Ponta Grossa - Ela tinha
apenas 17 anos e estava grávida. Mas esses dois motivos
não foram suficientes para que
um homem, de 20 anos, não
agredisse sua namorada menor
de idade.
O caso foi registrado pela
PM de Ponta Grossa na Rua
Laranjeira, Jardim Carvalho,
por volta das 11 horas de
domingo (23). O rapaz acabou sendo preso em flagrante e
foi encaminhado para uma das
delegacias da cidade.

traram uma mulher, o filho
de 20 anos, um menor de 17
anos, e o possível ladrão do
posto de combustíveis e da
imobiliária.
Após abordagem e revista
geral, constatou-se que um

dos celulares roubado era carregado encima da geladeira,
enquanto que o outro estava no
bolso do suspeito dos roubos.
Se não bastasse isso, a residência possuia desde videogame X-Box, bicicleta nova,

Da Redação
Carambeí - Dois indivíduos assaltaram um posto de
combustível localizado na Avenida das Flores, em Carambeí.
Foi por volta das 21h10 de
sábado (21), quando um deles
armado deu voz de assalto.
Eles adentraram ao local, subtraíram o dinheiro do caixa e
levaram produtos de tabacaria.
Na sequência, evadiram-se a
pé, tomando rumo ignorado.

EM CASTRO

Bandidos levam
três celulares
de mulher na
Vila Rio Branco
Da Redação
Uma mulher foi vítima de
roubo na noite de sexta-feira
(20), quando passava pela
Praça Nossa Senhora do Rosário, na Vila Rio Branco. Ela foi
abordada por três indivíduos
armados com uma faca, por
volta das 20h20, que deram voz
de assalto e fugiram levando três
aparelhos celulares. A vítima
não foi ferida.

corrupção de menores.
Todos acabaram sendo conduzidos para a Delegacia de
Polícia de Carambeí. Em continuidade aos trabalhos policiais,
a Polícia Civil de Castro fundamentará pedido de prisão preventiva contra o elemento, que
possui extensa ficha criminal
por crimes de roubos à lotéricas, postos de combustíveis nas
cidades de Castro, Jaguariaíva
e Sengés, além de homicídio
em Ponta Grossa.

ARAPOTI

BAIRRO CONTORNO

Corpo é encontrado dependurado
Divulgação

Da Redação

Moto roubada no mês
de março é recuperada
Divulgação

Ponta Grossa - Foi
encontrado na tarde de segunda-feira (23), o corpo de um
homem pendurado por uma
corda no pescoço e suspenso
numa árvore. Ele estava em
uma área de vegetação próxima à Rua Anita Philipowski,
bairro Contorno, na cidade de
Ponta Grossa.
Foi realizada atividade de
perícia, por parte do Instituto
de Criminalística, sendo o
cadáver encaminhado ao Instituto Médico Legal. De acordo
com as autoridades policiais,
o caso pode se tratar de um
suicídio.

Veículo tinha adulteração
Causa da morte pode ter sido suicídio
A rua Anita Philipowski é
uma das principais ligações

Da Redação

entre a Ronda e o Núcleo
Santa Terezinha.

NO SÁBADO

Ladrões roubam
posto na Avenida
das Flores em
Carambeí

televisor de lead e outros objetos que a moradora não pode
comprovar pertencer à ela.
Interrogado pelos próprios
policiais militares, o ladrão
não só confessou ter assaltado
a imobiliária, como confessor
ter sido ele o autor do roubo
ao posto de combustíveis, e
para a surpresa dos próprios
policiais, acabou entregando
sua mãe que tinha desde abril
de 2.000, mandado de prisão
em seu desfavor, por roubo e

PONTA GROSSA

Preso suspeito de ligação com chacina
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Na sextafeira (20), o setor de Homicídios da 13° Subdivisão Policial
de Ponta Grossa realizou na
cidade de Matinhos (PR) a prisão de C.H.D, 26 anos, o qual
possuía em seu desfavor mandado de prisão expedido pela
vara criminal de São José dos
Pinhais. Com passagens pelos
crimes de homicídio, receptação, furto, dentre outros, foi
apurado que o preso pertence à
quadrilha de Robson Ferreira de
Freitas, vítima de chacina ocorrida no dia 15 de setembro em
Ponta Grossa.
Com a prisão, a Polícia

PONTA GROSSA

PM promove passeio
ciclístico no domingo
Divulgação

Homem foi encontrado em Matinhos
Civil de Ponta Grossa acredita
que outras informações venham
a surgir para a conclusão do

inquérito policial que apura o
triplo homicídio ocorrido na
cidade princesina.

NO HILDERBRANDO DE SOUZA

Tenta entrar com droga em cadeia
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Dois
pacotes com cocaína, somando
pouco mais de 35 gramas,
e quatro pacotes contendo
maconha, somando 118 gramas. Essa foi a quantidade de
drogas que uma mulher de 40
anos tentou levar, no meio as
suas roupas, para dentro da
Cadeia Pública Hildebrando

Arapoti - Foi recuperada
ao final da tarde de sábado
(21), uma motocicleta Honda
NXR 150 Bros, cor laraja, ano
2010, placa ATP-5079, furtada em 25 de março deste ano
no município de Piraí do Sul,
foi localizada.
Policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro
Ceres, quando na Rua Manoel
Carneiro Lobo, avistaram a

motocileta em via pública e
realizaram a abordagem. Ao
verificar o veículo, constatou-se
que a placa não condizia com
a motocicleta abordada e que
o número do chassi havia sido
retirado. A identificação da
motocicleta só foi possível pelo
número do motor.
O homem de 22 anos que
conduzia o veículo também não
era habilitado, acabou preso e
encaminhado para a delegacia
de polícia.

Droga foi encontrada
nas vestes de visitante

de Souza, no domingo (22),
em Ponta Grossa.
O que ela não esperava,
ser
surpreendida
durante
revista feita junto aos familiares, momento que antecede a
revista.
A mulher acabou presa e
encaminhada à 13ª Subdivisão
Policial (13ª SDP) de Ponta
Grossa para procedimentos de
praxe.

Vários sorteios de brindes
Da Redação
Ponta Grossa - A Polícia
Militar realizará no domingo
(29), em Ponta Grossa, a 5ª
edição do Passeio Ciclístico do
Pelotão de Trânsito do 1º BPM.
O evento, aberto ao público,
terá concentração em frente à
sede da 1ª Companhia PM, no
Parque Ambiental Governador
Manoel Ribas, centro, com início
do passeio às 9 horas. Ao término, haverá sorteio de brindes,

Quem participar
irá concorrer a
duas bicicletas
dentre eles duas bicicletas!
As inscrições podem ser realizadas em todas as lojas participantes, até 27 de setembro, ou no
data, no local do evento, mediante
um pacote de macarrão ou uma
garrafa de óleo de cozinha.
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cleucimara@hotmail.com
'O sucesso não tem a ver com o lugar de onde você veio, e sim com a confiança
que você tem e o esforço que você está disposto a investir' – Michelle Obama

Bodas de Pérola

Divulgação

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação

O casal Josué e Vilma Mendes, comemorou com festa os 30 anos de
feliz União - Bodas de Pérola -, no sábado (21). A cerimônia na Igreja
Projeto Salvação, onde são fundadores, foi bastante prestigiada.
Coube ao pastor João Neto Pereira, da cidade de Paraíso do Norte,
dar a benção. Na foto o casal divide a atenção com a filha Vanessa
e o esposo Tony Freitas, que cuidaram de cada detalhe da festa
Divulgação

A graciosa
Laura
Marchiore,
filha de Dani
e Marcos
Marchiore,
festejando
a chegada
de seus 10
aninhos de
idade. Muitas
bênçãos!

O Rotary Club de Ponta Grossa Vila
Velha, sob a presidência de Romualdo
Camargo, realiza no dia 25 de setembro,
na Fazenda Pedra Verde, o Praça Mais
Distinta, evento que homenageia os
soldados no primeiro ano de exército.
O evento foi idealizado por Sergio
Zadorosny e é realizado pelo clube
desde 2002. Presença confirmada de
todos os comandantes das unidades
do exército de Ponta Grossa
Divulgação

Divulgação / Arquivo Pessoal

Wíllian
Machado
Carneiro
reserva a
quinta-feira
(26) para
receber
muitos
parabéns
pela
chegada
de seu níver

Divulgação

Divulgação / Edilson Luiz

Um grupo de amigos passou o
final de semana no encantador
Hotel Fazenda Dorizzon, em Mallet.
Na oportunidade, visitou a igreja
ucraniana mais antiga do Brasil,
o templo de São Miguel.
Construído em 1897, ela mantém
toda a sua estrutura original

Matusalem Vozivoda ao lado da esposa
Márcia, sendo muito cumprimentado
por mais um ano de vida. Parabéns!

Divulgação

Divulgação / Arquivo Pessoal

Nesse dia 30, a querida
Cleunice Mainardes Carneiro
Lopes receberá muitas
felicitações pelo aniversário

O empresário Lau Amaral,
fundador e CEO na empresa Laus &
Co., empresa de Curitiba que vem
fazendo sucesso no Brasil e exterior,
sendo muito cumprimentado por
mais um ano de vida. Sucesso!

Renato Castro Vieira,
ex-presidente do Lions
Clube Pitangui, nesta segunda-feira (23) foi muito
cumprimentado pela
passagem do seu
aniversário. Parabéns!

Em ritmo de festa, a jovem
Ana Luiza comemorou
no domingo (22) seu
aniversário em grande
estilo, e foi homenageada
por amigos, família e o
namorado Meldrick Taylor
Divulgação / Edilson Luiz

Izabel Cristina Balhs
de Almeida e Jucionari Ribeiro Suliani,
do departamento
feminino do Lions
Clube Pitangui,
convidam para o
segundo chá / lanche
desta gestão. Será no
dia 24, a partir das 19
horas, no Buffet Elite

24/09

Huan Lucas Araujo Cruz
Sergio Belick

25/09

Clóris R. Blanski Grden
Conrado A. M. Souza
Emilena Marchel
Flavia Mendes
Henrique G. K. Poniewas
Luiz G. Fernandes

26/09

Ana Carolina Lima
de Carvalho
Adelaide Rosenberger Lemes
Bruna Lima Taciana
Moreira Pontes
Gilmar Diniz
Maria Ezilda Gomes
Cunninghan
Natáccia Sancandi
Valmir Valenga
Willian Machado Carneiro

