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Carro sai da pista na BR-376 e
idoso de 75 anos morre
p. 7

p. 3

relíquias em castro

Paróquia receberá despojos de
São João Paulo II
Divulgação

Três relíquias de São João Paulo II serão enviadas da Polônia para a Diocese
de Ponta Grossa. O padre Cristiano Marcos Rodrigues, pároco da Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Castro, responsável por todo processo
da vinda dos despojos, recebeu a confirmação do envio na manhã de sexta-feira
(25). O padre jesuíta Rafael Sztejka já está com as relíquias e se organiza, agora,
junto as Nunciaturas da Polônia, Roma e do Brasil para o translado. As relíquias
ficarão nas paróquias Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; São Miguel, em Irati,
página 5
e São José, em São Paulo, atendida pela Congregação de Sion.
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governador Ratinho Junior

paraná

Governo investe
para modernizar
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior e o secretário
estadual da Fazenda, Renê
Garcia Junior, assinaram nesta
segunda-feira (28), no Palácio
Iguaçu, o contrato de financiamento para a execução da
segunda fase do Projeto de
Modernização da Gestão Fiscal
do Estado do Paraná (Profisco
II). Os recursos são do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a linha de crédito
soma US$ 50 milhões. página 3

Preso em Castro
homem com
extensa ficha
criminal
página 7
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EM CASTRO

1º caso de covid-19
completa seis meses
Há exatos seis meses Castro
registrava o primeiro caso de Covid19. De lá para cá, o município viveu
dias muito diferentes, e algo invisível,
do qual muito se ouvia falar, mas
pouco se sabia a respeito, passou a
causar um temor estranho nas pessoas. O vírus marcou presença no
município em pleno mês de março,
quando os dias eram ensolarados e
tinham como característica, finais
de semana movimentados, muitas
pessoas nas ruas e, locais como
o Parque Lacustre, por exemplo,
cheios e coloridos, e sendo palco das
mais diversas atividades. De repente,
os adultos que corriam nas pistas, as
crianças que se reuniam para tomar
sorvete e brincar, os jovens que se
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Robson Xavier da Silva

encontravam para o basquete, os
casais apaixonados e os amigos,
os sons e as cores, foram dando
lugar a um silêncio, no mínimo
página 5
assustador.

Dom Mieczyslaw Mokrzycki, arcebispo da cidade
polonesa de Lviv, entrega as relíquias para padre Rafael
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clima INCERTO

Temporal causa
estragos na região
O forte temporal que ocorreu
entre a noite de domingo (27) e
a madrugada desta segunda-feira
(28) causou estragos em vários
municípios paranaenses. Em Piraí do Sul, uma das cidades mais
atingidas da região, a Defesa Civil
atendeu três destelhamentos e uma
queda de árvore, mas, segundo os
agentes, houve mais estragos, mas

as pessoas conseguiram resolver
por conta.
As casas destelhadas ficam nas
ruas Agenor Almeida, João Torres
Pereira e Alfredo Moreira e os
atendimentos dos bombeiros aconteceram entre 19h06 e 19h40 de
domingo. As três famílias atingidas
receberam lonas da Defesa Civil.
Não houve feridos.
página 4
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Prorrogado
inscrições
para oficinas

em carambeí

fora de casa

Patrícia Kremer, do Avante, é oficialmente
a quinta candidata à prefeitura de Carambeí.
O nome dela já estava registrado na Justiça
Eleitoral e já constava no site do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), mas Patrícia disse
à reportagem que ainda existiam questões
página 3
para serem resolvidas.

Operário Ferroviário enfrenta o Juventude,
nesta terça-feira (28), no Estádio Alfredo
Jaconi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe viajou no domingo
(27) para Lages, treinou na segunda-feira
pela manhã e seguiu viagem para Caxias
página 4
do Sul.

Kremer confirma
candidatura

Operário viaja para
Caxias do Sul
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Polícia Civil
do Paraná
celebra 167 anos
página 7

Destelhamentos foram as maiores causas

Ladrão rouba loja e prende funcionária no banheiro
página 7
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EDITORIAL

PRAZO SE ESGOTA
Prestar atenção nos prazos pode fazer muita diferença em
uma corrida eleitoral, principalmente se o seu adversário tem
contas com a justiça. É o que acontece com o chefe do executivo
castrense que registrou sua candidatura no dia 24 de setembro
e aguarda os cinco dias para que os legitimados, inclusive o
Ministério Público Eleitoral, impugnem, ou não, o pedido de
requerimento do seu registro - RCC do Requerente. No caso
do cidadão comum, o prazo é o mesmo para que ele apresente
notícia de inelegibilidade. Caso nada seja feito, o político tem
confirmado o seu registro e estaria apto a concorrer. É claro que
outras discussões podem ocorrer durante o pleito e posterior a
ele, mas até que se prove o contrário, a sua candidatura estaria
valendo. A dica, é sempre ficar de olho.

A seca na seara dos valores
O processo civilizatório se
assemelha a uma régua que mede
a evolução de costumes, princípios
e valores, avanços e retrocessos.
Nem sempre ocorrem mudanças que emoldurem a história do
Homem, principalmente ante a
paisagem de devastação que flagra crescente litigiosidade entre
seres e Nações, desvairada competividade no campo dos negócios
e empreendimentos, luta acirrada
entre grupos, alas e até credos religiosos, cada qual com a ambição
de brilhar na galeria dos maiores
e melhores. Em alguns nichos, os
avanços fluem sob a égide de pesquisas científicas em áreas como as
ciências biomédicas, a inteligência
artificial, a agricultura, a engenharia de produção.
Mas é inegável que, no sagrado
altar dos valores, a Humanidade
vê esgarçada sua teia, particularmente no plano da Dignidade.
A ambição, a luta do poder pelo
poder, a inveja, a mentira, as falsidades que impregnam a interlocução entre as pessoas, enfim, a ideia
de que se deve tirar proveito de
tudo, constituem, entre outros, os
braços que puxam o planeta para
o seio de nossa ancestralidade.
Olhe-se para esse mundo pandêmico como exemplo de interesses
políticos, econômicos, geográficos,
a denotar que nem a ciência pura

está livre de injunções oportunistas, essas que atuam até na esfera
eleitoral, como se constata, hoje,
por aqui e por acolá, sendo bom
exemplo a quadra eleitoral em que
vivem os Estados Unidos.
A era do valor do compromisso
está indo embora. Nossos pais e
avós, ao firmarem negócios, garantiam pela palavra dada ao parceiro,
o fechamento do acordo. Os papéis
em cartório apenas finalizavam
uma cultura sagrada: a força da
palavra dada. O débito, o crédito,
a crença, a aceitação, a rejeição
de alguma coisa tinham por trás
o compromisso explícito. A identidade das pessoas e perfis era
ancorada na conversa que ditava as
regras do cotidiano. Claro, havia
desavenças. E até mortes nos conflitos de famílias que lutavam pelo
poder. Mas certo respeito se via
até entre rivais.
A educação era um momento
de grandeza. Os pais lutavam,
suavam, apuravam seus recursos
para formar os filhos. Não eram
Bolsas de Valores que pescavam o
dinheiro. Os pais guardavam seus
mil réis em velhos e pesados cofres
ou sob o colchão. Formar um filho,
dar a ele a educação para enfrentar desafios do futuro – era o ideal
dos chefes de família. Que exibiam
orgulho pela prole bem educada,
instruída. Riquezas foram inves-

* Gaudêncio Torquato
tidas na educação dos filhos, a
ponto de muitos terem morrido
pobres. Porém, felizes.
O educador era uma referência. De saber, de grandeza, de boa
orientação, de conjunção de bons
propósitos. Pinço, aqui, um caso
contado por um rabino durante um
casamento. A historinha se alastra
num vídeo que circula nas redes. Um
ex-aluno encontra seu velho professor, aproxima-se e pergunta: “lembra de mim”? Responde o mestre:
“Não, quem é você? Ah, deve ter
sido meu aluno”. O rapaz relembra
a situação ocorrida na escola. Viu
um colega com lindo e caro relógio e o surrupiou. O menino, ao
constatar o roubo, abriu o bico.
Quem foi, quem não foi? Balbúrdia. O professor fechou a porta e
pediu que todos formassem uma
fila. O raptor ficou desesperado.
Iria ser flagrado, pois o professor
iria procurar o relógio em todos os
bolsos. Surpresa: pediu para todos
fecharem os olhos. E assim conseguiu recuperar o roubo. O ex-aluno
continua a conversa: “professor, o
senhor salvou minha alma, minha
dignidade. O senhor sabe que fui
eu”. O mestre: “não, eu nunca
soube que foi você. Eu também
estava de olhos fechados”.
Belo exemplo de educador.
Que não tinha intenção de punir,
mas a de transmitir o legado de

consideração pelo outro. Uma aula
de Dignidade. Que cai bem nesses
tempos de acusações recíprocas,
de falsidades, de ódio, de guerras fratricidas. Somos um mundo
cheio de carências materiais. A
fome ataca e mata milhões, principalmente na África e em pedaços
da Ásia. Mas a fome espiritual,
essa que esvazia nossos sentimentos, destrói nossas searas de
valores, ataca grupos e classes,
principalmente os habitantes de
cima da pirâmide social, movidos
pelo impulso da ambição.
Qual a razão? A vontade de
poder. Nietzsche escreveu sobre
“A vontade de Poder”, mas nunca
publicou um livro com este nome.
Após sua morte, a irmã Elizabeth
publicou uma coletânea de notas
inéditas. Ali se lê: “Você quer um
nome para este mundo? Uma solução para todos os seus enigmas?
Este mundo é a vontade de poder
– e nada além disso! E vocês também são essa vontade de poder – e
nada além disso”.
Essa maldita vontade, no
meio da maior crise que o mundo
atravessa na atualidade, ameaça
expandir a Era do Mal.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
MOACYR VAI?
Essa terça-feira (29) será
crucial para muitos candidatos a prefeito nas eleições
municipais de novembro, em
especial para o atual chefe do
executivo castrense, Moacyr
Elias Fadel Junior.

correr, como espera boa parte
da população castrense que
preza pela moralidade, um
plano B seria colocado em
prática. E, não seria nenhum
dos parentes que ocupam
cargos de relevância em seu
governo que o substituiria.

8 ANOS
Condenado a perda dos
direitos políticos por oito
anos, quem quiser pedir a
impugnação de sua candidatura, o prazo termina hoje. E,
elementos de sobra para isso
não faltam. Mas alguém precisa fazê-lo.

TC-PR
A ex-vereadora e ex-presidente da Câmara Municipal de Carambeí, empresária
Patricia Kremer (Avante) será
o quinto nome à disputar a
Prefeitura Municipal. De temperamento forte, ela promete
apimentar a corrida eleitoral
que já tem Marinho Filho,
Elisângela Pedroso, Osmar
Rikli e Pedro Ivo.

TC-PR
Recententemente,
o
alcaide, que possui uma extensa
ficha criminal, teve o seu nome
listado entre os políticos que
possuem irregularidades. Lista
essa que foi entregue ao presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TRE-PR)
e está sendo apreciada.
PLANO B
Caso ele não possa con-

ÚLTIMAS: *Candidaturas
de Marinho em Carambeí e de
Marcelo Menarim em Castro,
vêm surpreendendo.*Episódio
do papel higiênico e do cafézinho foi lembrado com a candidatura de Patrícia Kremer em
Carambeí. *É preciso prestar
atenção nos vereadores que
realmente trabalharam.

Resenhas rápidas e radicais
Resenhas
rápidas
radicais
Estive
lendo sobre
ArtimanhasePolíticas
Antigas, mas tudo parece ser tão atual. Os atuais poderes partidários ainda
Artimanhas e mulheres eleitas vão poder conviver no mesmo espaço familiar?
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geral
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limitante apenas para a participação política feminina. Em partidos políticos organizados sempre com predominância
política. Diante de inúmeras questões conjugais e domésticas, a família se torna um fator limitante apenas para a participação política feminina.
masculina, há também a ideia de que a mulher não poder exercer autoridade igual ou maior que os homens.
Em partidos políticos organizados sempre com predominância masculina, há também a ideia de que a mulher não poder exercer autoridade igual
Atrelados
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eleitos
habilidades
que permitam
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ou
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Políticos se
tornem
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palavras
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individuais.
Elas
são de
decisivas
para
que
e pensam
sempre
melhor
seus filhos!
quecuidam
Partidos
Políticos
senum
tornem
defuturo
novopara
famílias
que cuidam e pensam sempre num melhor futuro para seus filhos!
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Temperatura

25 ºC
13 ºC

Umidade
96%
49%

Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para.

Quarta
30/09

32

ºC

13 ºC

87%
21%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

29/09 - Dia do Anunciante / Dia do Petróleo
30/09 - Dia da Secretária / Dia da Navegação
Dia Mundial do Tradutor / Dia Nacional do Jornaleiro

01/10

35 ºC
15 ºC

65%
16%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo
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COM ELA, CARAMBEÍ TEM CINCO POSTULANTES À PREFEITURA

Patrícia Kremer confirma candidatura
Divulgação

Candidata
compõe chapa
com Silvia
Maria de
Oliveria, que
disputa à vice
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Patrícia Kremer, do Avante,
é oficialmente a quinta candidata a prefeita na cidade de
Carambeí. Com ela irá concorrer Silvia Maria de Oliveira,
também do Avante, como candidata à vice-prefeita. O nome
de ambas já estava registrado
na Justiça Eleitoral e já constava no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na semana
passada, mas Patrícia disse à
reportagem que ainda existiam
questões internas e outras decisões a serem tomadas antes de
oficializar a candidatura publicamente. Na sexta-feira (25),
ela conversou novamente com a
reportagem, e por e-mail, afirmou que não se lançou antes
como pré-candidata, porque as
eleições só ocorrem em novembro, “essa é a data importante
para o município”, ressaltou,
destacando que “concorrer às
eleições é um desejo inspirado
pelas diversas pessoas que a
incentivam, desde 2016”, em
suas palavras.
Patrícia disse que para o
pleito deste ano, sente-se preparada para concorrer à vaga na

Experiência pode contribuir, diz Patrícia Kremer

Prefeitura do município, e que
em seu ponto de vista, participar de uma campanha eleitoral
é algo que precisa ser avaliado
criteriosamente, pela relevância
que tem a situação. “A eleição
envolve a vida das pessoas, não
é brincadeira, sendo assim, para
essa eleição de 2020, sinto-me
preparada, se for escolhida pela
confiança do voto dos eleitores,
para desenvolver as políticas
públicas”, declarou.
Referindo-se à situação econômica do município, a candidata afirmou que não é possível
saber como está o financeiro da

GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA

NO PARANÁ

Desconto de
30% na tarifa
de pedágio está
prestes a acabar
Edilene Santos
Especial Página Um News
Em breve, algumas praças
de pedágio do Paraná poderão
voltar a cobrar a “tarifa cheia”
dos motoristas. É o caso da
praça da BR-277 que liga
Curitiba ao litoral do Estado.
Administrado pela Concessionária Ecovia, é um dos pedágios mais caros do Paraná.
A Concessionária Rodonorte, responsável por trechos das BRs-376 e 277 e da
PR-151 que cortam os Campos Gerais, não deu previsão
de quando os preços devem
voltar ao “normal”.
No ano passado, as duas
concessionárias
firmaram
acordos de leniência com o
Ministério Público Federal
(MPF) devido ao envolvimento
delas em esquema de corrupção desvendado pela Operação
Lava Jato e aplicaram desconto
de 30% nas tarifas.

Rodonorte não deu
prazo do retorno dos
preços corrigidos
Divulgação

Retorno dos antigos
preços já preocupa

prefeitura, e, disse que o município precisa de fiscalização e
atuação com coragem para que
exista um trabalho de gestão
administrativa. Patrícia também citou as leis municipais de
Carambeí, e mencionou existir
a necessidade de alterações.
“No Portal de Transparência,
no ícone Relatórios Legais/
Metas Fiscais diz que não
existem registros para os filtros informados. Para analisar
contrato por contrato, se torna
complexo em razão da quantidade de publicações, mas se
como constatado, nem mesmo

o Nimesulid, que é um medicamento básico para a população, tem na Farmácia do Posto,
é porque está faltando dinheiro
ou planejamento. Mas existem os planos de aplicação de
recursos como o Plano Plurianual, existe a Lei Orçamentária
que será votada em dezembro,
e que precisa ser cumprida no
próximo ano, além de rubricas
orçamentárias com projetos e
atividades que deverão ser executados. Temos o Plano Diretor sancionado em 2008, que
creio nem trinta por cento dele
foi cumprido, além de mais de
1.350 leis, importantes, algumas delas que vão de encontro
às necessidades da população,
e parte delas nunca foi colocada
em prática, outras precisam ser
melhoradas, e outras ainda,
excluídas”, destacou.
Patrícia também afirmou
que mesmo sendo procurada
por candidatos e representantes de outros partidos, optou
por não fazer coligações, para
ter autonomia na escolha de
quem fará parte de seu grupo.
“Desejo escolher as pessoas
pela capacidade técnica e não
por indicação política de correligionários envolvidos em
campanha eleitoral. Mediante
aos 12 anos de trabalho na
vereança, mais a experiência
profissional na área privada,
acredito que essa aliança de
conhecimento fará a diferença
para a gestão do município,
trazendo qualidade de vida às
pessoas que escolheram essa
cidade para viver”, finalizou a
candidata.

Governo investe para modernizar
Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior e o secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia
Junior, assinaram nesta segundafeira (28), no Palácio Iguaçu, o
contrato de financiamento para a
execução da segunda fase do Projeto de Modernização da Gestão
Fiscal do Estado do Paraná (Profisco II).
Os recursos são do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). A linha de crédito
soma US$ 50 milhões (R$ 282
milhões, aproximadamente), com
prazo de amortização de 25 anos
e carência de cinco anos e meio.
O Estado fará uma contrapartida de US$ 5 milhões (R$ 28,2
milhões).
O projeto será desenvolvido
nos próximos cinco anos com o
objetivo central de modernizar a
gestão fiscal e administrativa do
Estado, agregar novas plataformas
tecnológicas ao controle tributário
e gerar mais dados para embasar
políticas públicas. Novos sistemas
também ampliam a transparência
da contas públicas e reduzem custos de operação.
Os servidores envolvidos
no Profisco II vão executar 41
projetos em três grandes eixos:
melhorar a gestão fazendária e
a transparência fiscal; criar ferramentas mais modernas para a
administração tributária, levando
em consideração a concessão
de benefícios, monitoramento
das mercadorias e investigação
de fraudes; e qualificar o gasto
público no detalhe, a ponto de
enxergar o custo real dos programas de todas as secretarias e da
administração indireta.
Execução
O projeto terá a execução
compartilhada com a Procura-

doria-Geral do Estado (PGE),
Controladoria-Geral do Estado
(CGE), e as secretarias da
Administração e da Previdência
e Planejamento e Projetos Estruturantes, além da integração com
sistemas de outros poderes.
“Esses projetos de governança
e gestão são fundamentais para o
Estado. Ainda mais com o apoio
do BID, que é um parceiro de
muitos anos do Paraná. A ideia é
dar um salto qualitativo na gestão
pública”, afirmou Ratinho Junior.
O governador explicou que a
execução do Profisco II é parte da
reforma administrativa que está
sendo implementada pelo Governo
do Estado desde 2019. Ele lembra que as medidas já resultaram
no enxugamento da máquina, com
a extinção de cargos, reestruturação da previdência, fusões e novas
possibilidades de parceria com a
iniciativa privada.
“Desde o ano passado estamos implementando essa reforma
administrativa. Alguns setores
ainda estavam na década de 1980.
O objetivo é gerar velocidade,
diminuir os custos da máquina
pública, melhorar a prestação
de serviços para a população”,
acrescentou Ratinho Junior. “Com
o Profisco II estamos preparando
o Estado para o futuro”.
Profisco II
As ferramentas que serão
construídas permitirão melhorar
a eficiência da arrecadação tributária e a comunicação com a
sociedade, além de automatizar
serviços que hoje são manuais
e reduzir despesas correntes. O
Profisco II inclui, entre as suas
ações, a criação de um Cadastro
Único de contribuintes, além de
um novo modelo de fiscalização
e investigação de fraudes tributárias. As plataformas serão
totalmente integradas e vão sim-

plificar e modernizar a gestão
fazendária.
Renê Garcia Junior ressalta
que um dos principais avanços
do programa é a possibilidade
de se chegar no detalhe da execução orçamentária. “Queremos
gerar informações contábeis para
avaliar a consistência das políticas públicas. Os indicadores que
temos são referências. Vamos
construir uma metodologia para
analisar os programas e as suas
efetividades”, afirmou o secretário da Fazenda.
Segundo ele, ao término do
projeto será possível identificar o
custo real de um aluno em uma
escola pública, de um atendimento
de saúde em uma unidade do
Estado e de um preso no regime
prisional. “Estamos saindo de um
regime de dependência de processos para um salto tecnológico”,
completa Renê Garcia Junior.
O Profisco II contribuirá com
a administração financeira em
termos de disciplina fiscal, seleção e gestão de investimentos,
controle da dívida pública e planejamento orçamentário orientado por resultados. Também
haverá integração com o Sistema
de Gestão do Patrimônio Mobiliário e o Sistema de Gestão do
Patrimônio Imobiliário.
“São 41 projetos para
melhorar, por exemplo, o sistema
de gestão da dívida ativa, com
tecnologia mais apurada para
questões tributárias, ou o gerenciamento dos precatórios, inclusive com sistema blockchain. O
Profisco II também prevê um
avanço enorme no orçamento.
O que temos hoje em dia é uma
base que é incrementada todo
ano. O conceito que queremos
chegar é de avaliação da consistência e da resposta social
dos programas”, acrescentou o
secretário da Fazenda.

SEM SENTIDO
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse que “não
há sentido algum” o governo federal insistir na adoção da concessão onerosa com limite de desconto no valor da tarifa no
novo modelo de pedágio a ser implantado no Paraná a partir de
2021. “Os paranaenses querem uma tarifa muito mais baixa.
Não há sentido algum em adotar um modelo que limite os descontos e adote a cobrança de outorga”, disse.
Divulgação

FRONTEIRAS ABERTAS
O chanceler paraguaio,
Antonio Rivas Palacios,
adiantou que a data de reabertura das fronteiras será
decidida e anunciada em
conjunto entre os presidentes Jair Bolsonaro (Jair
Bolsonaro) e do Paraguai
(Mário Benitez). "Portaria
brasileira que ampliou o
fechamento de fronteira por
mais 30 dias não vai afetar
o planejamento de reabertura gradual das fronteiras.
A abertura pode demorar
um pouco mais por conta
do sistema de passe fronteiriço, chamado de cidades
gêmeas” ressaltou.
TRANSPARENTE
O Tribunal de Contas
do Estado divulgou o índice
de transparência das prefeituras do Paraná, quanto às
ações e políticas adotadas
para o enfrentamento ao
novo coronavírus. A análise
dos portais da transparência foi feita entre agosto e
setembro. Na avaliação Cianorte, Maringá, Pato Bragado e Pinhais, estão com
com 100% na aferição.
NO OESTE
Santa Terezinha de
Itaipu, no oeste do Paraná,
ficou em 5º lugar no ranking
de transparência. A cidade
atingiu o resultado com
índice de 97% em transparência. Foram analisados
pelo TCE vários pontos
relacionados aos atos de
publicidade durante a pandemia, entre eles a disponibilidade de endereços
e informações de contato
para o atendimento médico
de casos suspeitos ou confirmados de covid-19
PROPAGANDA
ELEITORAL
Foi dada a largada para
período eleitoral. Agora, os
candidatos a prefeito e a
vereador podem pedir votos
aos eleitores. No Paraná,
foram registrados cerca de
36 mil pedidos de registro
de candidaturas, entre os
cargos de prefeito, viceprefeito e vereador.
CANDIDATOS
O TSE registrou até o
momento 517.786 solicitações de candidatos para
concorrer nas eleições
municipais de 2020. Desse
total, 18.416, (3.83%)
concorrem ao cargo de prefeito; 18.436 (3.83%) ao
de vice-prefeito e 480.934
ao de vereador.

A CAMINHO
O líder do governo na
Câmara dos Deputados,
Ricardo Barros (PP), afirmou
que tanto a proposta do novo
carro-chefe dos programas
sociais do governo federal a
de reforma tributária foram
fechadas e encaminhados ao
presidente Jair Bolsonaro e a
líderes partidários.
TENDÊNCIA
A proposta da reforma
tributária é reduzir os encargos sobre a contratação
formal de empregados, a
chamada desoneração da
folha de pagamentos.Para
isso, a ideia é reduzir essas
cobranças e, em substituição, criar um novo imposto.
Mas a tendência é o Congresso derrubar o veto e
decidir pela prorrogação da
desoneração dos 17 setores
até do fim de 2021.
CUIDADOS
O presidente do TSE,
ministro Luís Roberto Barroso, fez o alerta sobre a
necessidade de manter os
cuidados contra a covid-19
durante toda a eleição. O
ministro citou que, além dos
cuidados de higiene, deve
ser evitada a distribuição de
materiais impressos. Barroso falou ainda sobre as
disseminação de fake news
durante a campanha.
DEBATE FRANCO
Barroso classificou as
fake news como “um vírus
que ronda as eleições, capaz
de comprometer não a saúde
pública, mas a própria democracia” e pediu uma campanha “com debate público de
qualidade, franco e robusto,
mas com respeito e consideração pelas pessoas e suas
ideias, mesmo que diferentes das nossas”.
EM LONDRINA
A disputa pela Câmara
Municipal de Londrina tem
565 candidatos vão buscar
as 19 vagas.
EM PONTA GROSSA
Ponta Grossa somou 454
candidaturas a vereador que
ainda aguardam o julgamento
por parte do Tribunal Regional Eleitoral que pode validar
ou invalidar os pedidos.
* Coluna publicada
simultaneamente
em 20 jornais e portais
associados.
*Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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CLIMA INCERTO

Temporal causa estragos na região
Divulgação

Mais temporais
devem chegar
ao Sul a partir
de quarta-feira

COVID-19

Região está abaixo da média
do PR em transparência

EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Piraí do Sul - O forte
temporal que ocorreu entre
a noite de domingo (27) e a
madrugada desta segundafeira (28) causou estragos em
vários municípios paranaenses.
Em Piraí do Sul, uma das cidades mais atingidas da região, a
Defesa Civil atendeu três destelhamentos e uma queda de
árvore, mas, segundo os agentes, houve mais estragos, mas
as pessoas conseguiram resolver por conta.
As casas destelhadas ficam
nas ruas Agenor Almeida,
João Torres Pereira e Alfredo
Moreira e os atendimentos dos
bombeiros aconteceram entre

EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

Destelhamentos foram as maiores causas

19h06 e 19h40 de domingo.
As três famílias atingidas receberam lonas da Defesa Civil.
Não houve feridos.
Em Castro, o Corpo de
Bombeiros registrou apenas
uma queda de árvore. Tibagi,
Ponta Grossa e Telêmaco

Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta segunda-feira (28) a
atualização dos dados referentes
à Covid-19 em Palmeira, com 12
novos casos registrados. Trata-se
de quatro homens, sendo um de
23 anos, dois de 47 anos e um de
67 anos. E oito mulheres, sendo
duas de 23 anos, uma de 26
anos, uma de 33 anos, uma de 34
anos, uma de 43 anos, uma de 44
anos, e uma de 53 anos. Todos os
pacientes são residentes da área
urbana e seguem em isolamento
domiciliar acompanhados pelo
serviço municipal de saúde.
Panorama atual dos casos
São 156 casos confirmados
para Covid-19 em residentes de
Palmeira, sendo 97 recuperados,
56 em isolamento domiciliar, e
três óbitos por Covid-19.
Dos 156 casos confirmados,
33 ainda não tiveram seus testes credenciados pelo Ministério
da Saúde, porém, todos passaram pelos protocolos vigentes de
saúde.
Também existem 17 casos
confirmados em moradores de
outros Estados e municípios que
residem temporariamente em Palmeira devido ao trabalho, sendo
que todos estão recuperados e
já receberam alta de isolamento
domiciliar.

pancadas de chuva, com menos
intensidade que as registradas
nas últimas horas. No entanto,
o instituto alerta que uma forte
frente fria chegará à região Sul
do País nesta quarta-feira (30),
podendo trazer novos temporais e ventania.

CONFRONTO É COM O JUVENTUDE

EM PALMEIRA

Saúde registra
12 novos casos

Borba também tiveram estragos com o temporal.
De acordo com o ClimaTempo, nesta terça-feira (29),
as regiões sul e leste do Paraná
– onde fica os Campos Gerais
– terão vários períodos de sol,
mas ainda há condições para

Operário viaja para Caxias do Sul
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário enfrenta o Juventude,
nesta terça-feira (28), no Estádio Alfredo Jaconi, às 19h15,
pela 12ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B. A equipe
viajou no último domingo para
Lages, onde treinou nesta segunda-feira de manhã e seguiu viagem para Caxias do Sul.
O Fantasma está em sétimo
na tabela, com 17 pontos, quatro
vitórias, cinco empates e duas
derrotas. Na última rodada, o
alvinegro empatou com o Cuiabá
por 1 a 1 em casa. O Juventude
está logo atrás, em oitavo, com
16 pontos, quatro vitórias, quatro
empates e três derrotas. Na 11ª
rodada, a equipe do Rio Grande
do Sul perdeu para o CSA por 3
a 2 fora de casa.
Para o jogo desta terçafeira, o zagueiro Ricardo Silva
(estiramento de coxa) já está
recuperado e fica à disposição.
O zagueiro Reniê (trauma na
costela) e o lateral esquerdo Julinho (trauma no joelho esquerdo)
seguem sendo avaliados e aguardam liberação do Departamento
Médico. O meia Thomaz, que
sentiu a musculatura posterior da
coxa direita no último jogo segue
em tratamento com a fisioterapia.
O lateral esquerdo Danilo e o

Alvinegro busca segunda vitória fora de casa
volante Jardel estão em transição
progressiva entre a fisioterapia e
a preparação física.
Em entrevista coletiva por
videoconferência na última sextafeira (25), o treinador Gerson
Gusmão falou sobre o adversário. “É uma equipe que tem
um poder ofensivo muito bom,
um padrão de jogo bem definido, ataques com muita força
e velocidade, um meio-campo
muito técnico, muita articulação
e movimentação. Não é à toa
que vem fazendo uma campanha
boa e está classificado na Copa
do Brasil. Temos sim que nos
preocupar, ter atenção e montar
nossa estratégia para ter êxito lá:
fazer mais um jogo bom e voltar com o resultado que a gente

deixou escapar em casa. Vamos
enfrentar um adversário direto,
que está muito próximo de nós
na tabela. Precisamos pontuar e,
se possível, trazer os três pontos
para que a gente possa se manter
próximo ou dentro do G4”.
Rádio OFEC
O torcedor operariano pode
acompanhar o jogo desta terçafeira pela Rádio OFEC. Com
narração de Eduardo Machado e
comentários de Marcus Benedetti
e Diego Garcia, a transmissão
inicia às 18h45 e estará disponível nas redes sociais do clube. Os
torcedores que compartilharem
a transmissão e marcarem um
amigo concorrerão à uma camisa
oficial do Operário.

A transparência de informações municipais sobre o combate à pandemia de Covid-19
está abaixo da média na maioria das cidades de cobertura
do Página Um News. Apenas
Tibagi alcançou nota maior que
a média estadual. Os dados
fazem parte de um relatório
divulgado recentemente pelo
Tribunal de Contas do Estado
(TCE), a partir de avaliações
feitas entre agosto e setembro.
A verificação foi feita nos portais da transparência e nos sites
governamentais das entidades,
com base em critérios determinados por uma nova versão
do Índice de Transparência da
Administração Pública inteiramente dedicada ao problema
do novo coronavírus.
Enquanto as prefeituras
atenderam, em média, a 60,7%
dos critérios fixados pelo órgão
de controle, o desempenho
atingido pelo governo estadual
foi de 65,25%. Somente quatro
municípios alcançaram o índice
de 100% na aferição: Cianorte, Maringá, Pato Bragado
e Pinhais.
Entre os municípios dos
Campos Gerais, Ventania teve
a melhor colocação, com nota
96,00%. Em Tibagi, o índice
ficou em 68,50% - acima da
média no Estado -; já os piores
resultados foram em Castro,
com 33,00% e Carambeí, com
24,75%. Em Palmeira, o índice
ficou em 52,25% e em Piraí do
Sul, 52,50%.
A reportagem procurou o
governo municipal de Carambeí
em busca de uma explicação
para o baixo índice. O secretá-

rio de Saúde, Sérgio Rodrigues
da Luz, disse que nem tinha
conhecimento do questionário
do TCE e que a média é resultado de “falha de transmissão”.
“Por isso, nós estamos tranquilos porque estamos agindo com
transparência”, afirmou, acrescentando que a pesquisa do
TCE envolve várias secretarias
municipais e que algumas não
enviaram os dados solicitados.
“Estamos verificando essa situação e vamos contestar perante
o Tribunal de Contas”, completou o secretário municipal
de Finanças, Marcelo Greskiv.
Segundo Marcelo, a Prefeitura
já está fazendo “uma geral” nas
pastas para reunir ainda mais
informações sobre as ações de
combate ao coronavírus.
Detalhes
Entre os 38 pontos averiguados por servidores do TCE,
destacam-se: se há publicação
de boletins epidemiológicos
diários; se são disponibilizados endereços e informações
de contato para o atendimento
médico de casos suspeitos ou
confirmados de Covid-19; se
há veiculação da íntegra das
licitações, dispensas e inexigibilidades relacionadas ao
enfrentamento à pandemia; e
se é informada a relação completa dos servidores efetivos,
temporários e comissionados
nomeados especificamente para
auxiliar no combate ao novo
coronavírus.

Apenas Tibagi
alcançou nota maior
que a média

CONFIRA O RANKING
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º

Município
Ventania
Sengés
Telêmaco Borba
Ponta Grossa
Tibagi
Reserva
Ortigueira
Arapoti
Piraí do Sul
Palmeira
Jaguariaíva
Imbaú
Castro
Carambeí

Nota
96,00%
91,00%
74,00%
73,25%
68,50%
66,25%
62,50%
59,25%
52,50%
52,25%
42,75%
40,50%
33,00%
24,75%

* Fonte: Tribunal de Contas do Estado
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Há seis meses Castro registrava 1° caso
Divulgação

Em seis meses,
município
registrou mais
de 1.500 casos
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Há exatos seis meses Castro registrava o primeiro caso
de Covid-19. De lá para cá, o
município viveu dias muito diferentes, e algo invisível, do qual
muito se ouvia falar, mas pouco
se sabia a respeito, passou a
causar um temor estranho nas
pessoas. O vírus marcou presença no município em pleno
mês de março, quando os dias
eram ensolarados e tinham como
característica, finais de semana
movimentados, muitas pessoas
nas ruas e, locais como o Parque
Lacustre, por exemplo, cheios e
coloridos, e sendo palco das mais
diversas atividades. De repente,
os adultos que corriam nas pistas, as crianças que se reuniam
para tomar sorvete e brincar, os
jovens que se encontravam para o
basquete, os casais apaixonados
e os amigos, os sons e as cores,
foram dando lugar a um silêncio,
no mínimo assustador.
Aos sábados à tarde a Rua
Doutor Jorge Xavier da Silva, que
costuma estar cheia e barulhenta,
passou a ficar vazia e calada. Os
locais públicos, pontos comuns
de encontros, passaram a ficar
isolados, e o comércio, que
estava em tempos de aceleração e recuperação, sofreu freada brusca e não planejada. O
vírus avançou ano adentro, passou outono e inverno por aqui,
mudou o cenário, que aos poucos
volta a parecer normal; mudou as
rotinas, que agora passam por
adaptação, mudou o ritmo com
que as pessoas se movimentam
no dia a dia. Fez muitas vítimas,
na cidade, na região, no Estado e
no País. Hoje, meio ano depois,
ainda é um inimigo comum e
importante, porém, contra o qual
já existem armas em desenvolvimento e teste.
Castro, que começou com
um caso isolado, de um paciente
que nem no município estava, já
passou dos 1.500 casos registrados, e perdeu 11 vidas em função
da pandemia. Outras cidades da
região, no entanto, registraram
números bem mais expressivos.
Em Ponta Grossa, por exemplo,
até na segunda-feira (28), já
eram 5.012. Em alguns municípios, o número de casos registrados diariamente vem diminuindo,
mas em parte deles esses números ainda estão em ascensão. Há
cidades onde as medidas de segurança e de controle do vírus ainda
são bem respeitadas, outras,

Robson Xavier da Silva, diretor da Terceira Regional de Saúde

porém, já relaxaram e fazem com
que um ar de normalidade venha
a fazer parte da rotina. Contudo,
os profissionais da área de saúde
afirmam que ainda não é hora de
relaxar, nas cidades da região,
assim como em todo Estado, a
pandemia do novo coronavírus
ainda pode fazer muitas vítimas, se
as pessoas deixarem de cooperar,
afinal, como bem lembra o diretor
da 3ª Regional de Saúde, Robson
Xavier da Silva, ainda não há uma
solução comprovada. “Não temos
uma vacina ainda, e não temos
medicamentos que comprovadamente possam ser usados com
segurança para conter os efeitos
da doença. Temos que retornar
de forma segura às nossas atividades, temos que adotar protocolos e segui-los”, destacou.
Ele também comentou a
forma diferente como o vírus se
comporta nas cidades, e lembrou
que, por enquanto o que de fato
dá resultados, são as mesmas
medidas recomendadas lá no
início da pandemia. “Observamos um comportamento diferente em cada um dos países e
nas diversas regiões do País,
que se estende também dentro
das regiões. Já ultrapassamos
os 180 dias de enfrentamento,
as medidas que foram adotadas
deram certo em nossa região,
mas estamos observando que
medidas e comportamentos têm
se flexibilizado. Em boa medida,
quanto mais baixos são os níveis
de isolamento e distanciamento,
quanto mais a população se
aglomera, mais casos e óbitos
são registrados. Assim, a recomendação que fazemos ainda é
lavar as mãos com água e sabão,
usar sempre que possível álcool
em gel 70%, evitar aglomeração
e usar máscara”, finaliza.
Histórias de quem
viveu na pele
Se a pandemia do coronavírus irá deixar marcas na vida dos
cidadãos do século XXI, certa-

mente, irá marcar de forma ainda
mais profunda a história de quem
foi infectado pelo vírus e sentiu
na pele os efeitos da doença. O
isolamento físico total, inclusive,
em plena era de convívios intensos. Ana Paula Heidmann Rudeck
esteve entre os que viveram essa
experiência. Ela descobriu que
havia contraído Covid-19 no mês
de junho, após fazer exame de sangue, e precisou ficar isolada por
14 dias, convivendo apenas com
a mãe e a irmã, com quem mora.
Seu avó, que vive na mesma casa
e testou negativo para a doença,
passou esse tempo na casa de
uma tia.
Apesar de não ter tido sintomas graves, Ana sofreu com
um medo comum entre as pessoas que foram infectadas, afinal, saber que se tornou vítima
de uma pandemia que já tirou a
vida de milhares de pessoas em
todo mundo, não é uma experiência tranquila de se enfrentar.
“Na parte da noite parece que
eu me sentia mal, não conseguia
dormir direito, por ter medo de
no outro dia acordar pior, com os
sintomas mais fortes da doença,
acredito que tudo foi meio psicológico, por estar com medo.
Quando descobri que meu teste
deu negativo, despenquei no
choro, o medo tomou conta de
mim. Fiquei com medo de em
algum momento ficar mal, ter
falta de ar, por exemplo, e precisar de UTI. Eu dormia rezando
para que no outro dia estivesse
boa, principalmente por saber
que não tem cura, nem medicamento específico, e que meu
organismo teria que reagir sozinho contra o vírus. Meus pais
me acalmaram e graças a Deus
passei pela doença, sem sintomas graves e sem sequelas, mas
o susto sempre estará em minha
memória, nunca pensei que pegaria, sempre me cuidei, cumpri o
isolamento, trabalhei em home
Office, e mesmo assim contrai o
vírus”, descreveu ela.

Já a cabeleireira Marizethe Schislowiscz não chegou
a se infectar, mas um primeiro
exame, que deu resultado falso
positivo, a isolou de toda família
e das clientes, com quem tanto
gosta de conviver, também por
14 dias. Ela, que mora sozinha,
contou à reportagem que desde
o momento em que soube que
havia testado positivo, isolou-se
completamente, e que nesse
período enfrentou dias difíceis,
acreditando estar doente, ficando
longe de todos e, ainda assim,
com medo de precisar de ajuda,
e acabar infectando outras pessoas. “É impressionante, mesmo
tendo sido um resultado errado,
parece que você está mesmo
contaminada. Quando soube,
passei o cadeado no portão imediatamente, parei de atender as
minhas freguesas, e avisei aos
meus filhos para não irem à
minha casa, deixei de ir dormir
na casa da minha mãe, com quem
eu sempre fico à noite, e passava
a noite toda com o termômetro
do lado, conferindo a temperatura. Mas, comecei a não dormir,
sofria com uma pressão psicológica, acreditando que estava
doente, tomava vários banhos,
me sentindo suja”, relatou ela.
Como Marizethe não apresentou nenhum sintoma com o
passar dos dias de isolamento,
seus filhos começaram a questionar o resultado do exame, que
ela havia feito através dos agentes de saúde da prefeitura, na
fase de testagem em massa, promovida pelo município. Ela então
foi submetida a um exame do
tipo PCR, feito por profissionais
de um laboratório particular, que
foram até sua casa. O novo resultado deu negativo, porém, ela só
foi liberada do isolamento depois
de fazer um terceiro exame, e
cujo resultado também foi negativo, só que dessa vez no Posto
de Saúde de seu bairro.
A experiência também despertou outro medo em Marizethe.
Mesmo sem ter certeza da contaminação pelo vírus, ela temeu
pelo preconceito das pessoas.
Este temor tem uma explicação, em Castro, assim como em
outras cidades onde foram registrados casos, meios de comunicação como as redes sociais
foram usados para hostilizar pessoas que foram infectadas. Além
da doença, elas também tiveram
que lidar com o julgamento e com
críticas populares, que em nada
contribuíram com a recuperação
dos pacientes. “É uma sensação
muito ruim, tinha medo dos sintomas e medo do preconceito.
Esses exames, que deram falso
negativo e que, infelizmente não
ocorreram só comigo, acabam
brincando com o psicológico das
pessoas”, desabafou.

CASTRO IRÁ RECEBÊ-LA

Três relíquias de São João
Paulo II virão para Paróquia
Divulgação

Local onde será colocado a relíquia, no espaço do altar da nova matriz
Da Assessoria
Três relíquias de São João
Paulo II serão enviadas da Polônia para a Diocese de Ponta
Grossa. O padre Cristiano Marcos Rodrigues, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, de Castro, responsável
por todo processo da vinda dos
despojos, recebeu a confirmação
do envio na manhã de sexta-feira
(25). O padre jesuíta Rafael
Sztejka já está com as relíquias
e se organiza, agora, junto as
Nunciaturas da Polônia, Roma
e do Brasil para o translado. As
relíquias ficarão nas paróquias
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro; São Miguel, em Irati,
e São José, em São Paulo, atendida pela Congregação de Sion.
“Elas ainda não saíram da
Polônia. O arcebispo responsável
pelas relíquias pediu que a vinda
seja feita não por transportadora, por se tratar de coisas bastante delicadas. E como estamos
vivendo um tempo de pandemia,
prefiro não falar em datas para
não criar expectativa. Mas, entre
outubro e novembro devem estar
chegando. Padre Tiago (Rangel
Cardoso, da Congregação de
Sion) está verificando o que é
que nos será enviado. Uma amiga
dele, Kinga Senczyk, é a responsável pela transferência e translação ao Brasil. Normalmente, é
uma relíquia da batina do papa,
a que ele estava vestindo quando
levou o tiro, e tem sangue. E, talvez, um fio de cabelo. Por isso
são consideradas de primeiro
grau”, explica padre Cristiano.
A Paróquia Nossa Senhora
do Perpétuo completou 15 anos
no dia 6 de setembro. Entre as
suas 16 comunidades, a São
Sebastião, no interior, é formada
por descendentes de poloneses,
origem de São João Paulo II.
Depois da missa em ação de graças pelo aniversário da paróquia,
celebrada pelo bispo dom Sergio
Arthur Braschi, foi anunciada a
possibilidade da vinda das relíquias, que serão colocadas no
espaço do altar da nova matriz,
ao lado do nome dos entes fale-

cidos das famílias, pedaços de
tijolos e terra das residências
dos paroquianos, pedras do Mar
Morto e espinhos, trazidos de
Jerusalém. “Símbolos importantes que serão lacrados onde será
erigido o altar”, detalha o padre.
De acordo com padre Cristiano, a paróquia está se organizando para a chegada das
relíquias, com um momento
solene. A intenção é que tudo
esteja pronto até 22 de outubro,
o dia de São João Paulo II.
Irati
Em Irati, a vinda das relíquias está sendo considerada um
fato histórico para a comunidade
católica, formada em grande
parte pela etnia polonesa. A
Paróquia São Miguel está preparando uma programação especial, com carreata, santa missa
campal e visitação nas comunidades do território paroquial. No
dia 22 de outubro, a relíquia será
colocada oficialmente na Igreja
Matriz.
A paróquia conta com celebrações e atividades religiosas na
língua dos imigrantes. Segundo
o pároco, padre Luiz Carlos
Mirkoski, é realizada uma hora
de oração em polonês todos os
meses, missa na festa de Pentecostes e há um coral polonês.
Além disso, a paróquia ostenta
um quadro de Nossa Senhora de
Monte Claro, que foi presente do
papa para Irati.
João Paulo II teve o terceiro
maior pontificado da história da
Igreja, iniciado em 16 de outubro
de 1978 e que terminou em 2 de
abril de 2005, com sua morte.
Foram 26 anos. O papa esteve
quatro vezes no Brasil onde visitou várias cidades e reuniu multidões. Após confirmações de
milagres por sua intercessão, foi
canonizado santo em 2014, pelo
Papa Francisco.

Despojos chegarão
entre outubro
e novembro
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Canal 1

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

3232-5148

VENDA DE IMÓVEL
Vendo casa na Rua Santa Cruz, 983,
Jardim das Nações. 2 quartos, sala,
cozinha, lavandeira e banheiro.
Tratar: (42) 9 9944-3153.
VENDO CASAS NOVAS
Vendo Casas novas, atrás do Caic,
Jardim Araucária II, Castro, em
condomínio fechado, 2 quartos
R$ 170.000,00. Aceito Financiamento e carro na entrada. (42) 9
9101-1022, Bonilha.

Flavio Ricco
Colunista Canal 1

A forma mais barata de fazer negócio!

ÔNIX 1.4
Vendo Ônix 1.4 2013, valor R$
29.90,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.
SAVEIRO 1.8
MI Plus, 2003. Valor R$ 12.900,00.
Contato: (42) 9 9903-4300, (42) 9
9976-2818.
PEUGEOT
Peugeto 206 4 portas, valor R$
8.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.
NISSAN LIVINA
Vendo Nissan Livina, 1.6, R$
24.500,00 Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

EDSON VEÍCULOS
Venda, compra, troca, financiamento, consignação, contato: (42)
9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.
VENDO FIESTA
Fiesta 1.0, 2001. R$ 6.900,00.
Contato: (42) 9 9903-4300, (42) 9
9976-2818.
FIESTA 2003
Vendo Fiesta 2003, valor R$
12.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.
UNO ESPORTING
Vendo Uno 1.4, 2013. Valor R$
25.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

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

VENDO CELTA
Vendo Celta LS, na cor
preta, ano 2013, duas
portas. Com ar-quente
e faróis de milha. Pneus
novos. Tratar com Bárbara
pelo fone (42) 9 98053623. Valor de R$ 17 mil.

PÓLO 2.0
Vendo Pólo 2.0 Confortline, 2013.
R$ 29.900,00. Contato: (42) 9
9903-4300, (42) 9 9976-2818.
ÔNIX 2018
Vendo Ônix 2018 com 11.000 km,
valor R$ 34.900,00. Contato: (42) 9
9903-4300, (42) 9 9976-2818.

Áries: Com a Lua ainda infernizando o seu astral, o desejo de
curtir o seu cantinho e até se isolar
um pouco tem tudo para vir à tona.
Se tiver a oportunidade, reserve um
tempinho para diminuir o ritmo e
repensar algumas coisas.

Libra: No que depender dos
astros, esta terça conta com um
astral favorável para cuidar da saúde,
iniciar uma dieta ou abrir mão de
velhos hábitos. Tarefas que precisam
ser feitas em casa podem exigir parte
da sua atenção.

Touro: No que depender dos
astros, você tem tudo para alimentar novos sonhos, sair da sua zona
de conforto e se arriscar um pouco
mais nesta terça. A Lua troca likes
com Urano e Júpiter, sinalizando que
as amizades estarão mais ativas.

Escorpião: A Lua segue em
seu paraíso astral e garante que você
vai esbanjar criatividade e animação
em tudo o que fizer! A Lua sorri para
Urano e Júpiter, avisando que o astral
deve se tornar mais leve. Aproveite o
bom momento para fazer uma fezinha.

Gêmeos: A Lua avisa que
é hora de dar um pouco mais de
importância à imagem que passa aos
outros. Brilhando no ponto mais alto
do seu Horóscopo, a Lua destaca
seu lado ambicioso e faz com que se
esforce ainda mais para conseguir
tudo o que deseja.

Sagitário: Com a proteção da
Lua, será mais fácil receber o apoio
dos familiares para resolver qualquer
pendência, especialmente em casa. E
com a Lua trocando likes com Júpiter,
você pode receber apoio financeiro,
ou ajudar um parente que esteja passando por dificuldade.

Câncer: Brilhando em Peixes,
a Lua estimula o desejo de aprender
coisas novas e sair da rotina nesta
terça. Aproveite para se aproximar
de pessoas importantes em sua vida
que andavam longe ou para reatar
antigos laços com colegas e pessoas
que conheceu através do trabalho.

Capricórnio: Com a Lua estacionada em sua Casa 3, a comunicação
recebe as melhores energias e pode ser
o caminho para o sucesso no trabalho.
Aproveite as boas energias do sextil
entre Lua e Urano para expandir seus
contatos, conhecer novas tecnologias ou
organizar uma reunião de última hora.

Leão: Nesta terça, a Lua vai
estimular as mudanças, seja na vida
pessoal, nos cuidados com a saúde
ou mesmo na aparência. Se anda pensando em cuidar melhor do seu corpo,
aproveite as boas energias para abandonar velhos hábitos e mudar a rotina.

Aquário: O astral dessa terça é
favorável para organizar as contas, planejar os próximos gastos e cuidar do
que é seu. Pode pintar uma boa oportunidade de encher bolso, graças às boas
energias trocadas entre Lua e Urano,
mas é melhor não comentar por aí.

Virgem: Com as bênçãos da Lua,
os relacionamentos continuam em destaque e você vai se sentir melhor se estiver na companhia de outras pessoas.
Isso também vale para o trabalho -- agir
em parceria ou firmar uma sociedade
será o caminho para o sucesso!

Peixes: Com a Lua em seu signo,
você segue confiante e cheia de gás para
colocar alguns assuntos pessoais em
ordem. A Lua troca likes com Urano
logo cedo e ressalta seu lado sonhador
e altruísta. Se tiver a chance de ajudar
alguém, vai se sentir muito melhor.

Projeto
No SBT, como iniciativa de
seus diretores, existe a ideia de
um programa de variedades,
faixa da manhã, após o “Primeiro
Impacto”, no lugar dos desenhos.
Algo que funcione mais
comercialmente, com culinária e
outros do gênero. Mas só para o
ano que vem, dependendo ainda
da aprovação do dono.

PEDIDO LOUCO
O louco pede pro enfermeiro:
- Quero uma cama bem
forte!
&RQKHFL
$SHVVRD
PHQWRHV
VHPFRQ
- Por quê? Você não SHFXODWLYR
é gordo nemILDQoDHP
VLPHVPD
" GD
nada...
$TXL
&KLEDWD
PRWLPGH
- É que eu tenho um PDULQKHL
sono muito 'RHQoD
FRPRR
URV +LVW
VDUDPSR
pesado!

2QRPDWR
SHLDGR
PXJLGR
GDYDFD

9D]LD
2JRUUR
SUHVRDR
FDVDFR

,QWHUMHLomR
FRPTXH
VHDIXJHQWD
DJDOLQKD
3RGHUHP
LQJOrV
 " &ODUtQ
MRUQDO
0DWUL]GD
VHULJUDILD
$UW*UiI

'LYLVmRGR
HVSHWiFXOR
GHEDOp

,VDDF$VLPRYHVFUL
WRUGH(X5RE{
&DSLWDOHXURSHLD
GD*UDQ9tD

+RPHP
3HGUD +4
" SRSX
ODUERWHFR

3pGR
FDFKRUUR
)RUDGH " 
H[FHOHQWH
eOLEHUDGR
SHORVSRURV
5HOLJLmR
GR+DLWL

(PEXWLGR
VHUYLGR
FRPR
DSHULWLYR

$GYpUELR
GHG~YLGD
5RUDLPD
VLJOD 

1RUPD
MXUtGLFD
2XURHP
IUDQFrV

/LYUDLQRVGR " 
IUDVHGRSDLQRVVR
2UGLQiULD $UUDQFDU
FRPXP SHODUDL]

Susto
Victor Sarro, também humorista da Record e responsável
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$ " GH
HPFRP
SDUDomR
FRP

8PDGDV
GLILFXOGD
GHVGR
DQDOIDEHWR

2QRPDWR
SHLDGR
PXJLGR
GDYDFD

$ /
3 / $&
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*
® 2
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, 1
& $
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" GD
&KLEDWD
PRWLPGH
PDULQKHL
URV +LVW

$7HUUDGD
" 6mR
3DXOR

5
$

$SHVVRD
VHPFRQ
ILDQoDHP
VLPHVPD
$TXL
'RHQoD
FRPRR
VDUDPSR

7RPLH
2KWDNH
DUWLVWD
SOiVWLFD

Confirmada
Monica Carvalho também
estará em “Gênesis”, novela da
Record, na volta das suas gravações em 19 de outubro.
Mas já partir de agora, ela
estará à disposição para os
necessários testes de saúde.
Humor
A Turner estreia em novembro, pelo Facebook Watch, o
programa “Liga Stund Up”, que
já se encontra na fase de pósprodução.
No elenco, Thiago Ventura,
Victor Sarro e Renato Albany. A
produção é da Clube Mídia.

do lugar.
$GRUDP
$FLrQFLD
Logo no primeiro
dia, a professora
FRPRD0D
WHPiWLFD
pediu aos alunos
que fizessem uma
frase com a palavra maiô.
O Joãozinho levantou a mão 9D]LD
rapida,QWHUMHLomR
2JRUUR
mente e FRPTXH
disse:
VHDIXJHQWD
SUHVRDR
- O maiôDJDOLQKD
da professora tem FDVDFR
bolinha
3RGHUHP
amarela.
LQJOrV
 " &ODUtQ
PURA FORMALIDADE
O Fernandinho não deixou
MRUQDO por menos e
mandou0DWUL]GD
a dele:
- É formalidade, sogrão, pura forma'LYLVmRGR
VHULJUDILD
HVSHWiFXOR
lidade. Mas estou aqui para pedir a
- O maiô$UW*UiI
da minha mãe é da cor azulGHEDOp
,VDDF$VLPRYHVFUL
3pGR
+RPHP
mão de sua filha em 3HGUD
casamento
diz
o
marinho!
FDFKRUUR
+4
WRUGH(X5RE{
futuro genro.
A Verinha já entrou com
&DSLWDOHXURSHLD
)RUDGH a
"  dela:
" SRSX
GD*UDQ9tD
H[FHOHQWH
ODUERWHFR
- Formalidade coisa nenhuma. Pedir a
- O maiô da minha
mãe é um maiô de
eOLEHUDGR
mão é um gesto importante, familiar.
duas peças. SHORVSRURV
5HOLJLmR
Quem falou que é uma
formalidade?
Depois, é a vezGR+DLWL
do Paulinho:
(PEXWLGR
$ " GH
8PDGDV
VHUYLGR
HPFRP
- Foi o ginecologista de
sua filha, GLILFXOGD
- Minha irmã comprou um maiô corFRPR
SDUDomR
GHVGR
DSHULWLYR
FRP
DQDOIDEHWR
sogrão.
de-rosa!

1RUPD
$GYpUELR
GHG~YLGD

Aí chegaMXUtGLFD
a vez do Bentinho, o0DWcaipiri5RUDLPD
2XURHP
$0mHGR
MENINO CAIPIRA
lasca:
VLJOD nha, que IUDQFrV
0DWR WXSL
/LYUDLQRVGR " 
O
gato
cagô
na
sala.
Ai
meu
pai, de
O caipira se mudou pra
cidade
grande
IUDVHGRSDLQRVVR
2UGLQiULD
$UUDQFDU
e matriculou o filho na
melhor
escola
reiva, maiô ele na parede.
FRPXP
SHODUDL]

$7HUUDGD
" 6mR
3DXOR

$GRUDP
$FLrQFLD
FRPRD0D
WHPiWLFD
&RQKHFL
PHQWRHV
SHFXODWLYR
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LQVSLUD
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Próxima estreia
A Rede TV!, depois de Luis
Ernesto Lacombe, trabalha para
estrear na manhã da próxima
segunda-feira o programa de
Claudete Troiano.
Os detalhes, incluindo o próprio nome, estão sendo fechados.

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

2/el — or. 3/can — nor. 5/capuz — coisa — madri — viral.

%XVFD
" ILOPH
FRP/LDP
1HHVRQ

© Revistas COQUETEL

TV TUDO
Crédito
O apelido “Jornal da Tosse”
foi dado pelo jornalista Ferreira
Netto, que também chamava a
Bandeirantes de “lojinha com
antena em cima”.
E a Tupi de “Gaiola das Loucas”, pelo elevado número de
condôminos, que nunca se entenderam na sua direção.

Ausente
Marcão do Povo não apresentou o “Primeiro Impacto”,
ontem, no SBT.
Sábado, durante um treino
de kart, ele bateu forte e além de
alguns hematomas, machucou o
joelho.

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 21/02/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem
inalteradas
as demais
cláusulas do
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
Contrato Originalwww.coquetel.com.br
a que se refere o presente Termo Aditivo.
© Revistas COQUETEL

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS

Ontem, na Rede TV, teve
a estreia do “Opinião no Ar”,
apresentado por Luís Ernesto
Lacombe e as participações de
Amanda Klein e Silvio Navarro.
É interessante verificar como
certos modelos de programa,
renovados e adaptados, sempre
voltam com o tempo.
O formato é exatamente o
mesmo do “Record em Notícias”,
comandado por Hélio Ansaldo na
TV Record, década de 1970, que
devido à idade avançada de alguns
dos seus integrantes, ficou mais
conhecido por “Jornal da Tosse”.
Hélio, depois de comprar
A Folha de São Paulo ou O
Estado de São Paulo na banca
da esquina, Miruna com Guaramomis, selecionava os assuntos
que eram colocados em debate
por César Filho, em seu primeiro
trabalho na televisão.
O “Jornal da Tosse” conseguiu se colocar na história,
mesmo sendo de uma época em
que jornalismo na televisão trabalhava com recursos muito próximos de zero.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cargill Agrícola S.A. CNPJ 60.498.706/0390-10 torna público que
recebeu do IAP – Instituto Ambiental do Paraná a Licença de Operação n° 30771 com prazo de validade 11/09/2028 para Subestação de
Energia Elétrica – SE 138 kV.

EXTRATO
12º TERMO ADITIVO

www.coquetel.com.br

Também na TV nada se
perde, tudo se transforma
pelo digital de “A Fazenda”, foi
internado na sexta-feira, depois
de passar mal nas gravações do
“Hora do Faro”.
Nas redes sociais, ele informou que foi uma gastroenterocolite, inflamação que afeta o
estômago e o intestino delgado.
Recebeu alta, mas ainda não
retornou ao trabalho.
Finalista
Jojo Todynho, como Leonardo
e Eduardo Costa, veio a se transformar em ponto seguro para
qualquer programa, uma garantia
de audiência.
Agora, trancada na “Fazenda”,
em meio a tantos outros participantes, ela também consegue se
destacar. Na “bolsa de apostas”,
já aparece como grande favorita.
Versão teen
No próximo domingo, no
“Hora do Faro”, acontecerá a
estreia do “Canta Comigo Teen”.
Ticiane Pinheiro surgirá como
"coapresentadora”, interagindo
com os participantes e suas famílias.
Paquera
Pode esperar por desmentidos
de todos os lados. O fato é que o
SBT sondou o Neto, da Band.
Se vai rolar, e ele deixar uma
situação, que hoje é confortável na
Band, ninguém ainda sabe.
Nick
Marina Ruy Barbosa recebeu
domingo, em São Paulo, o prêmio
na categoria “Artista de TV Feminina” na edição 2020 do “Meus
Prêmios Nick”.
Ainda longe da televisão, a
jovem atriz se dedica à sua própria grife de roupas, batizada de
Ginger.
Bate – Rebate
·O “Show do Esporte”, da
Band, em sua segunda exibição,
soube consertar seus enganos da
estreia...
·... Só o recorte do chroma
key ainda pode ficar melhor.
·A jornalista Larissa Calderari
anunciou em rede social sua contratação para a CNN rádio...
·... Vai trabalhar com o competente Roberto Nonato.
·"Vendem-se Corações Despedaçados" é o novo trabalho de
Aguinaldo Silva que chegará às
livrarias em outubro.
·Juliana Munaro, repórter e
apresentadora, deixou o “Pequenas Empresas, Grandes Negócios”, da Globo.
·Maria Flor, atriz, está preparando o lançamento do seu primeiro livro, “Já não me sinto tão
só”.
·A Disney+ também quer
intensificar a produção de séries
por aqui.
·Alexandre Praetzel, um dos
melhores repórteres esportivos,
está acertando a sua volta para a
rádio Bandeirantes.
C´est fini
Do total de 14, apenas um
episódio da nova temporada
da “Escolinha”, já inteiramente
gravada, foi realizado utilizando
recurso de chroma key, aquele
que abordará o tema “ensino a
distância”, movimentando os seus
personagens.
Os demais foram inteiramente
gravados em estúdio, seguindo os
protocolos de saúde.
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Divulgação

Preso homem
com extensa
ficha criminal
Foragido foi
surpreendido
enquanto
dormia
Da Assessoria
Foi preso em Castro, na
madrugada desta segundafeira (28), e entregue ao
Departamento Penitenciário

(Depen), foragido da Justiça
pelos crimes de corrupção
de menores, tráfico de drogas, violência doméstica,
ameaça e desobediência.
O investigado de 38 anos
também possui mandado de
prisão pelos crimes de roubo
e porte ilegal de arma de
fogo.
Ele estava sendo monitorado pela Polícia Civil de
Castro, que, com apoio da
Guarda Municipal, cercou

Foragido da Justiça
não ofereceu
resistência à prisão

AÇÃO

EM CARAMBEÍ

Assaltante
invade loja
e amarra
funcionária
no banheiro

a residência localizada na
Vila Santa Cruz, e prendeu
o criminoso enquanto ele
dormia.
Agora, ele cumprirá, em
regime fechado, a pena de
16 anos a qual foi imposta
pela justiça.

Polícia de Piraí prende
dois foragidos da Justiça
Divulgação

EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Carambeí - Uma mulher
passou por momentos de pânico
durante um assalto, no fim da
tarde de sexta-feira (25), em
Carambeí. Segundo a Polícia
Militar, ela é funcionária de uma
loja de roupas que foi invadida
por um bandido armado. Após
subtrair alguns objetos, o ladrão
amarrou as mãos da vítima e a
trancou no banheiro da loja.
O estabelecimento fica na
avenida do Ouro, no centro de
Carambeí, e a PM foi acionada
por volta de 16h30. A vítima
contou aos policiais que o assaltante estava com uma arma de
fogo quando a rendeu. Ele roubou o dinheiro do caixa e dois
celulares. Os policiais fizeram
patrulhamento pela região em
busca do suspeito, mas ninguém
foi preso.

SAÍDA DE PISTA

Idoso de 75 anos
morre no local
Na segunda-feira (28), por
volta das 7 horas, no km 524,6
da BR 376, em Ponta Grossa,
ocorreu um acidente tipo saída
de pista, envolvendo o veículo
Toyota Hilux. Conforme levantamentos no local do acidente,
o veículo deslocava-se sentido
Curitiba a Ponta Grossa quando
saiu de pista, para o canteiro
central, onde veio a colidir com
um bueiro de água pluvial.
Condutor de 75 anos entrou
em óbito no local. Duas passageiras, de 70 e 60 anos, tiveram
lesões leves e foram respectivamente encaminhada ao HGU e a
Santa Casa em Ponta Grossa.

TIBAGI

PRF atende
capotamento
Tibagi - Por volta das 6h40
desta segunda-feira (28), em
Tibagi, km 458,9 da BR376,
ocorreu um acidente do tipo capotamento, envolvendo o Veículo
Ford Ka, placas de Arapongas. O
condutor e único ocupante do veículo, um senhor de 69 anos sofreu
lesões moderadas e foi encaminhado ao PSM de Ponta Grossa
pelo resgate da Concessionária.

Policiais civis e Gurada Municipal trabalharam juntos

ALÉM DE 20 MORTES

832 novos casos e coronavírus
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta segunda-feira (28) mais 832 casos
confirmados e 20 mortes em
decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os
dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram
que o Paraná soma 174.124
casos e 4.335 mortes em
decorrência da doença.
Internados
Nesta segunda-feira (28)
são 906 pacientes internados
com diagnóstico confirmado de
Covid-19: 758 em leitos SUS
(383 em UTI e 375 em leitos

clínicos/enfermaria) e 148 em
leitos da rede particular (63
em UTI e 85 em leitos clínicos/
enfermaria).
Há outros 999 pacientes internados, 446 em leitos
UTI e 553 em enfermaria, que
aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das
redes pública e particular e são
considerados casos suspeitos
de infecção pelo Sars-CoV-2.
Óbitos
A
secretaria
estadual
informa a morte de mais 20
pacientes. Todos estavam internados. São 8 mulheres e 12
homens com idades que variam
de 18 a 89 anos. Os óbitos

ocorreram entre 21 e 27 de
setembro.
Os pacientes que foram a
óbito residiam em: Foz do Iguaçu
(3), Colombo (2), Curitiba (2),
Londrina (2) e São José dos
Pinhais (2). Houve ainda registro de um óbito em cada um dos
seguintes municípios: Almirante
Tamandaré, Arapongas, Assis
Chateaubriand, Cascavel, Lapa,
Piraquara, Ponta Grossa, Rio
Branco do Sul e Santa Terezinha de Itaipu.
Fora do Paraná
O monitoramento registra
1.858 casos de pessoas que
não moram no Estado – 43
delas foram a óbito.

COM NÍVEL DE EXCELÊNCIA

Polícia Civil comemora 167 anos
Da Assessoria
Um dos detidos usava tornozeleira eletrônica
EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Piraí do Sul - A Polícia
Civil de Piraí do Sul prendeu
dois homens considerados foragidos da Justiça. Um deles já
foi condenado pelos crimes de
furto e roubo e o outro responde
a processo por embriaguez ao
volante. Os mandados de prisão contra eles foram expedidos
por que ambos descumpriram
regras impostas pelo Judiciário.
Os dois foram encaminhados à
Cadeia Pública de Arapoti.
As prisões aconteceram na

quinta-feira (24). Segundo a
Polícia Civil, o que já foi condenado havia recebido o benefício
de cumprir a pena com tornozeleira eletrônica. Mas, por não
obedecer às ordens judiciais,
acabou perdendo o direito e
uma ordem de cerceamento de
liberdade foi decretada.
O mandado contra o outro
homem foi expedido por que ele
informara ao Judiciário endereços diferentes daquele em que
efetivamente estava residindo.
Por isso, perdeu o direito de
responder ao processo em liberdade.

PIRAÍ DO SUL

Ladrões roubam posto
e fazem frentista refém
EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Piraí do Sul - A Polícia
Militar registrou assalto a um
posto de combustíveis, em Piraí
do Sul, na noite de sexta-feira
(25). Segundo a PM, o crime
foi cometido por dois criminosos – um deles armado de revólver. Segundo relatos colhidos
pela polícia no local, durante o

roubo, o bandido que portava
o revólver manteve um frentista
como refém.
Já o outro assaltante entrou
na loja de conveniências e,
simulando estar armado, rendeu
a operadora de caixa e roubou
dinheiro e celular.
Os ladrões fugiram a pé e
não foram encontrados. O crime
será investigado pela Polícia
Civil.

EM TIBAGI

Cavalos são furtados de
propriedade rural
EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Tibagi - O furto de cavalos está intrigando a polícia de
Tibagi. Na sexta-feira (25), a
Polícia Militar foi acionada para
registrar o furto de uma égua e
dois potros de uma propriedade
rural de Caetano Mendes, dis-

trito de Tibagi.
Segundo relato do dono, os
animais estavam num sítio que ele
arrendava para plantar pasto, na
localidade de Barra Mansa. Além
dos animais, os ladrões também
furtaram uma sela, duas barrigueiras, um freio, dois cabrestos
e outros apetrechos para encilhar
cavalos.

A Polícia Civil do Paraná comemora 167 anos de história nesta
segunda-feira (28) com diversas
conquistas na atividade de polícia
judiciária. A instituição foi criada no
dia 28 de setembro de 1853, com
a assinatura de Dom Pedro II no
decreto imperial n° 1237.
No primeiro semestre deste
ano, o índice de solução de homicídio alcançou 88,6% em Curitiba,
taxa superior à dos Estados Unidos
(62,3%). Também emitiu 268,3
mil carteiras de identidade somente
de janeiro a setembro, mesmo em
meio à pandemia do coronavírus.
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior lembra que o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil
é fundamental para a segurança
dos paranaenses. “Cada dia mais
profissionalizada, a instituição se
moderniza e alcança índices de
desempenho de Primeiro Mundo
na solução de crimes”, disse. “A
todos nós paranaenses cabe o
respeito e o agradecimento pelo
empenho de cada agente que se
dedica ao combate à criminalidade, e que contribui para tornar
o Paraná um exemplo de eficiência
policial”, acrescentou.
O vice-governador Darci Piana
destacou que apesar das dificuldades com a pandemia, a Polícia
Civil tem feito um trabalho extraordinário diuturnamente em defesa
dos interesses e segurança da
população. “Merece a nossa consideração. Queremos agradecer e
parabenizar todos os policiais civis
por essa data especial”, afirmou.
O chefe da Casa Civil, Guto
Silva, parabenizou todos os servidores da instituição pela história de
sucesso. Segundo ele, a Polícia Civil
tem passado por um trabalho forte
de capacitação dos profissionais,
o que se vê refletido no volume de
operações e no combate à criminalidade. “Tem sido elogiável. Ficamos
felizes em perceber que a Polícia
Civil está no caminho certo”.
O secretário estadual da Segurança Pública, Rômulo Marinho,
destacou o investimento que vem
sendo feito em pessoal, infraestrutura e tecnologia.
“Trabalhamos constantemente,

são diversos investimentos em viaturas, tecnologia e pessoal. Temos
um concurso em andamento para
contratação de 400 novos servidores, estamos priorizando a retirada de centenas de veículos dos
pátios de delegacias e transferindo
as carceragens para outra instituição, para que os policiais civis
possam trabalhar exclusivamente
no serviço de investigação. Todas
as ações são pensadas em melhorar a atuação da polícia e fornecer
um serviço de qualidade para toda
população”, afirmou.
O
delegado-geral
Silvio
Rockembach parabenizou os policiais civis por todo trabalho que
vem sendo realizado. “Parabéns
pelo profissionalismo e competência que vêm sendo demonstrados.
Parabéns por todos os bons resultados que vêm sendo alcançados. São
verdadeiros heróis, que não têm
medido esforços para melhorar as
condições de segurança no Paraná.
Hoje é o aniversário da Polícia Civil,
mas os parabéns, quem merece, na
verdade, são homens e mulheres
que fazem a história dessa nobre
instituição”, enfatizou.
Capacitação
No mês de aniversário, a Polícia Civil ainda lançou um calendário
anual de cursos de aperfeiçoamento.
Serão mais de 100 chances para
servidores do Interior e da Capital
até o final de 2021. A lista prevê
31 tipos de cursos para os policiais
civis distribuídos em sete áreas. A
maior parte, 61, será ministrada
no Interior, outros 43 em Curitiba
e cinco na modalidade de ensino a
distância. O primeiro curso de atualização em armamento e tiro foi
ministrado em Cascavel, entre os
dias 22 e 25 de setembro.
Resultados
Em 2020 o percentual de elucidação de assassinatos na Capital
confirmou o trabalho bem sucedido
dos policiais civis. Foram registrados 140 crimes e solucionados 124
entre janeiro e junho. Nos Estados
Unidos, país referência em qualidade nas investigações policiais, o
índice foi de 62,3% em 2018, últimos dados oficiais divulgados pelo
FBI (Polícia Federal dos EUA).

Entre abril e junho a instituição
avançou na destinação de veículos
apreendidos sucateados que ocupavam espaço em pátios da PCPR
em várias cidades do Estado. Mais
de 3,4 mil veículos nessas condições foram leiloados e removidos,
garantindo a limpeza de ambientes
e abrindo vagas para novas apreensões.
Satisfação
A instituição adotou a partir
deste ano a pesquisa de satisfação
junto aos cidadãos. O levantamento foi previsto no planejamento
estratégico e tem o objetivo de
melhorar os serviços prestados às
pessoas que buscam atendimento
nas delegacias do Estado. O trabalho está na segunda fase e será
permanente na instituição.
Infraestrutura
Em 2020 a Polícia Civil já recebeu 219 novas viaturas. A entrega
é parte de um pacote de renovação da frota, que tem o objetivo de
combater a violência e agilizar os
serviços administrativos.
Outras sete unidades ainda
serão entregues este ano. Entre os
modelos adquiridos estão Citröen
C4, Renault Duster e Chevrolet
Cruze.
Em abril passou a operar um
avião Beecheraft Baron B58. A
aeronave se somou à frota de três
helicópteros. Neste mês ainda foi
inaugurada uma nova base aérea
em São Miguel do Iguaçu, na
região Oeste do Estado. A estrutura permitirá intensificar o combate ao contrabando e o tráfico de
drogas nas fronteiras com o Paraguai e a Argentina.
Concursos
Foi aberto concurso público
para contratação de 400 novos
servidores, sendo 300 para o
cargo de investigador, 50 para
delegado de polícia e 50 para
papiloscopista.
Além disso, 200 escrivães já
aprovados em concurso estão aptos
a serem nomeados para complementar o quadro de servidores da
PCPR. Isso criará melhores condições para o trabalho de polícia
judiciária.
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Dia 02 de
outubro, o
ex-vereador de
Ponta Grossa,
Delmar
Pimentel,
festeja
aniversário.
Felicidades!

cleucimara@hotmail.com
Aprenda a converter o mal que te fizeram em bem que você pode fazer.

Divulgação

Divulgação
Divulgação

A querida Cleunice Mainardes Carneiro Lopes será alvo
de flores, mensagens, telefonemas e muito carinho na
quarta-feira (30) por mais um ano de vida. No registro ao
lado do marido Antônio Lopes. Votos de muitas felicidades!

Jose Loureiro
recebendo
felicitações de
aniversário
na terça-feira
(29). Parabéns!

Divulgação / Marcos Bastos

Renata
Galvão
Zanin reserva
a quinta-feira
(01 de outubro),
para receber
felicitações de
aniversário. No
click ao lado
de sua mãe,
Neiva Galvão.
Felicidades!

Na quarta-feira (30), a farmacêutico-bioquímica
Daiane Penteado Della Bianca será muito
cumprimentada pelo seu aniversário. Ela
passará a data realizando trabalho voluntário
junto com a sua equipe, em parceria com
o Rotary Club de Ponta Grossa Vila Velha
e Projeto Corona Zero. Aplausos!

Divulgação

Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação

A bela castrense Carla
Rogoski ao lado da família
festeja a chegada
de idade nova.
Muitas bênçãos!

Eliane
Penteado,
leia – se Hotel
Santa Fé Ponta
Grossa,
completa mais
um ano de
vida na quintafeira, 01 de
outubro.
Votos de
muitas
felicidades!

Para a
coluna, a
beleza da
aniversariante dessa
quarta-feira
(30), Christine
Diedrichs.
Parabéns!
Divulgação

Divulgação

Em tempo de
cumprimentar Rosana
Wagner pela
recente
passagem
de aniversário.
Parabéns!

29/09

Jonathan Henning Silva
Joslei Miguel da Silva
Juliana Rodrigues
Marcelo Motta Braum
Mauro Jakubovitch
Silvana Nascimento

30/09

Giselle Bortolino Andrade
Patricia Vieira Alves

A bela Jana Rossi Gonçalves
recebe cumprimentos
de aniversário neste sábado
(3 de outubro). Parabéns!

PROJETANDO CIDADES

Prorrogadas inscrições
para oficinas
O período de inscrição para
as oficinas gratuitas ofertadas
pelo Projetando Cidades foram
prorrogadas até a próxima sextafeira (2). A proposta do projeto é
ensinar jovens de quatro cidades
do interior do Paraná a registrar
seu cotidiano durante o isolamento social, usando câmeras
simples, como as de celulares.
O projeto vai promover oficinas
online de vídeo, durante as quais
os participantes irão produzir os
filmes que serão compartilhados
com toda a cidade, ao serem projetados em fachadas e prédios.
As cidades que receberão as
oficinas são Fazenda Rio Grande,
Castro, Campo Mourão e Pato
Branco.
Os interessados devem enviar
uma breve descrição da ideia que
pretendem desenvolver para o
email projetandocidades@gmail.
com. Para evitar aglomerações,
o público poderá acompanhar as
projeções sem sair de casa, das

janelas de suas residências e via
redes sociais, inclusive registrando e interagindo com as ações
pelos canais do projeto no Instagram, Facebook, e Youtube.
Ao longo do curso, os participantes terão a chance de conviver
com profissionais experientes.
As oficinas serão ministradas
por Patrick Belem e Lara Jacoski, codiretores da Bem-te-vi
Produções. Patrick é fotógrafo,
cineasta e jornalista. Durante os
últimos oito anos tem viajado pelo
mundo produzindo documentários
sobre questões sociais, culturais
e ambientais. Lara é produtora
e diretora de cinema, atua em
diversos projetos multiculturais,
fez filmes em vários países e hoje
se dedica a projetos que tragam
recortes da realidade do Brasil,
com enfoque à força da mãe terra
e sua sabedoria ancestral.
O projeto foi idealizado por
Fredy Kowertz, da Tertúlia Produções Culturais.

