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palmeira firma contrato

Divulgação

Na semana passada, comitiva composta pelo prefeito Edir Havrechaki, vice Marcos Levandoski, secretários e vereadores, participou
de conferência na superintendência regional da Caixa Econômica
Federal, em Ponta Grossa. Na oportunidade foi assinado contrato
página 4
de operação financeira no valor de R$ 10 milhões.

espaço internacional

morto dentro do cemitério
Divulgação

A partir de hoje (23), Ponta Grossa recebe o Espaço Internacional de Artesanato e Decoração da Nações & Arte. O evento
que percorre todo o Brasil com peças que refletem uma verdadeira
viagem cultural pelo mundo oferece mais de 20 mil artigos de países
página 5
como Marrocos, Índia e Paquistão.

Divulgação

Seria hilário, se não fosse trágico. Na manhã dessa quinta-feira
(21), foi encontrado no interior do Cemitério da Vila Rio Branco,
ao lado da Capela, o corpo de Erico Jackson, 31 anos. Usuário de
drogas, ele apresentava um corte profundo no pescoço provocado
página 9
por cabo de aço.

policial exigia quantias que variavam entre R$ 4 mil E R$ 40 mil

Preso PM acusado de extorsão
Divulgação

Sarampo
reaparece
depois de
20 anos

Divulgação

unidades tem vacina

Nesta semana foi registrado
o segundo caso de sarampo no
Paraná. Trata-se de um homem
de 54 anos de idade, morador de
Curitiba. A confirmação ocorreu
na terça-feira (20). De acordo
com a Secretaria de Saúde do
Estado (Sesa), ele possivelmente
contraiu a doença em São Paulo.
A região dos Campos Gerais já
página 4
se previne.

segurança

Preso condenado
por desviar cargas
da Castrolanda
página 9

caso do militar preso
corre em segredo da justiça

Está preso desde terça-feira (20) no 1º Batalhão
de Polícia Militar, em cumprimento a um mandado de
busca e apreensão em sua residência, o policial militar
M.V.S, acusado da prática de crime de extorsão por
meios eletrônicos em pelo menos três pessoas, dois

homens e uma mulher. Ciente da decretação de sua
prisão temporária, M.V.S se apresentou na 3ª Cia da
Polícia Militar, em Castro, e, em seguida, foi conduzido
para a unidade da polícia militar de Ponta Grossa onde
página 9
aguarda o andamento do processo.

comércio se movimenta

Divulgação

Acecastro lança campanha de Natal

Divulgação / Luana Dias

Divulgação

Operário
enfrenta o
Vitória neste
sábado
página 4

Novo centro de
informações
turísticas será
entregue em
setembro
página 6

Asfalto da
Ernesto Kugler
é concluído
página 4

evento teve o maior quórum do ano

Os diretores da Associação
Comercial e Empresarial de
Castro (Acecastro) realizaram
reunião na manhã de terça-feira
(20), na sede da associação,
para discutir os próximos even-

tos de 2019. O encontro teve
o maior quórum do ano, com
a participação de 16 pessoas,
entre diretores, funcionários, e
representante da mais recente
empresa associada. Ainda este

ano, a Acecastro promove a
Feira da Empregabilidade (05 de
setembro), o Prêmio Tropeiro de
Ouro, e a campanha Sonhos de
Natal, que foi lançada durante a
página 5
reunião.		

Chuva causa
transtornos

Artistas de PG
expõem em Castro

Apesar de muita esperada,
a chuva que caiu entre segundafeira (19) e terça-feira (20)
trouxe transtornos para moradores do interior do município,
sobretudo, para quem mora
no Distrito do Socavão e nas
página 5
proximidades.

A Casa da Cultura Emília
Erichsen, de Castro, foi a escolhida para a exposição das obras
de arte do artista pontagrossense Carlos Ferro. Aberta desde
o dia 9 de agosto, a mostra é
composta por três tipos de arte
página 7
abstrata.		
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EDITORIAL

O TRANSTORNO EU RESOLVO?
Esperou-se tanto pelo início das obras do asfalto do Socavão, que parte da
população nem se atreve a reclamar dos transtornos causados. Por exemplo,
na quarta-feira (21), parte da estrada principal de acesso ao distrito ficou
simplesmente intransitável. Umas das consequências disso foi a suspensão
das aulas, no Colégio Estadual e Escola Municipal do Socavão, durante todo
o dia. Também teve passageiro esperando pelo ônibus que não passou, e
que precisou remarcar a consulta, deixar atrasar o boleto, os compromissos
marcados aqui na cidade, até que as linhas fossem normalizadas. Ou seja, um
número considerável de pessoas foi afetado pela má conservação das vias e
desvios que levam até o Socavão. No dia da assinatura do termo que autorizou o início das obras, tinha ‘muitos pais da criança’ afirmando fazer parte
da conquista do asfalto, agora, porém, não vemos ninguém batendo no peito
e dizendo: deixa que eu resolvo isso.

O segredo do sucesso é
ser um eterno aprendiz

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho

* Bruno Leonardo
A média de conhecimento
humano dobra a cada 13 meses e,
de acordo com a IBM, o volume de
informações que temos disponível
vai duplicar a cada onze horas. O
número parece assustador, mas é
possível ser um destaque dentro
desse cenário se o profissional
entender que o significado de
nunca parar de aprender estará
mais em alta do que nunca e que
este é justamente o caminho a ser
seguido.
Diante disso e dentro da ideia
de aprendizagem constante - ou
lifelong learning - encontram-se
quatro pilares principais: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender
a ser. Ou seja, estes princípios
se norteiam, basicamente, em
atividades autorreflexivas e de
avaliação analítica. Outro ponto
relevante é a busca por conhecimento voluntária e proativa, o que
revela a necessidade de ser um
indivíduo cada vez mais autodidata e menos passivo, ao adquirir
informação.
Além disso, é essencial que
entendamos a necessidade de
ter aptidões mais humanas e não
só técnicas e automáticas, que
o ensino tradicional não tende a
nos ensinar. Tais habilidades não
só são extremamente demandadas pelo mercado de trabalho,
como são cruciais para a vida. Até
porque as tarefas mais automáticas estão sendo, cada vez mais,
realizadas por máquinas e robôs.
É importante ressaltar que eles
não vão tomar o nosso lugar, mas
o lifelong learning vai ser fundamental para de fato não deixarmos isso acontecer.
Ouvimos muito falar nas soft
skills e são justamente elas que
nos farão diferentes das máquinas.
Segundo uma pesquisa global da
Capgemini Digital Transformations Institute de 2017, 60% das
empresas estão com dificuldades
para encontrar as soft skills em

seus colaboradores. E esse é um
cenário preocupante.
Na mesma pesquisa, 1.250
executivos responderam quais são
as maiores necessidades, no que
diz respeito às soft skills. Entre
eles, 60% buscam pessoas que
saibam atender bem o cliente,
64% desejam funcionários que
saibam trabalhar em equipe, 64%
esperam por pessoas que tenham
paixão pelo aprendizado e 61%
anseiam colaboradores com boas
habilidades de conhecimento sobre
a organização e seus desafios.
Temos então a faca e o queijo
na mão: sabemos que o aprendizado ao longo da vida é passo fundamental na busca pelo destaque
no mercado de trabalho e também
o que as empresas procuram. Ou
seja, o segredo do sucesso é uma
dedicação contínua e voluntária.
Para ser um lifelong learner é indispensável entender a
necessidade de uma mudança
mental presente na sociedade em
acreditar que os estudos acabam
quando se termina um período
acadêmico. Essa transformação
trará uma capacidade de adaptação melhor para o mercado e
vida, além de promover oportunidades, até então despercebidas. E
com tanta tecnologia, ferramentas
e informação, aprender nunca foi
tão acessível. Cursos online e gratuitos estão à disposição de qualquer um, seja sobre o assunto que
for. A frase "conhecimento nunca
é demais" nunca fez tanto sentido
quanto agora.
* Bruno Leonardo é cofundador e CEO da Witseed,
edtech que auxilia profissionais e empresas a atingirem
seus objetivos por meio de
vídeos com produção cinematográfica. É mestre em engenharia de produção, com foco
em gestão e Inovação pela
COPPE/UFRJ e Engenheiro
de Produção pela UFRJ.

TRATATIVAS
Depois de completo
silêncio, volta à tona o nome
de Marcos Pusch Bertolini (PSDB) como possível candidato nas eleições
municipais do próximo ano.
Segundo colocado no último
pleito para prefeito, já estaria havendo um trabalho em
torno de seu nome, para que
ressurgisse com mais força
em 2020.
MUDANÇAS
Depois de tantos escândalos envolvendo o chefe do
executivo municipal, que teve
fazenda penhorada, parte do
seu salário de prefeito bloqueado, mantém cinco secretários municipais com alguma
ligação de parentesco, já não
seria hora de mudanças?
PRESIDE
A semana foi cheia para
o vereador de sete mandatos, Herculano da Silva.
Depois de protagonizar uma
das situações mais hilárias,
ao entregar a secretários
de Estado, santinhos do
prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior (MDB) com o candidato ao governo do Paraná
nas últimas eleições, João
Arruda, durante o Agroleite,
ele voltou a presidir a Casa
de Leis, mesmo que seja por
uma sessão.
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PASSARELA
Para os que pouco acreditam, a passarela de Carambeí, sobre a PR 151, vai sair
mesmo do papel, e será na
gestão do prefeito Osmar
Blum Chinato. A confirmação
foi dada à coluna pelo próprio
secretário de Infraestrutura
e Logística, deputado licenciado Sandro Alex (PSD),
nesta semana, após muita
desconfiança.
PASSARELA II
Mesmo não estando prevista no pacote de obras da
CCR Rodonorte, Sandro
afirmou que ela virá. Ou da
sobra dentro do contrato com
a própria CCR, ou ainda de
recursos próprios da secretaria, ou até mesmo de emenda
de deputado. As tratativas já
estariam acontecendo.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

23/08 - Dia da Injustiça
24/08 - Dia da Infância / Dia de São Bartolomeu

Dia dos Artistas

25/08 - Dia do Feirante / Dia do Soldado
26/08 - Dia Internacional da Declaração dos

Direitos do Homem e do Cidadão
Dia Internacional da Igualdade da Mulher

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta

A) Os conceitos emitidos em artigos assinados
podem não representar a opinião do jornal;

Sábado

B) É expressamente proibida a reprodução
de qualquer texto publicado no jornal;
Distribuição
MARENDA
(42) 3028-8990

Impressão
FOLHA DE
LONDRINA

Clima

23/08

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

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

Temperatura
18

ºC

8 ºC

Umidade
98%
48%

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

24/08

18

ºC

9 ºC

96%
52%

Sol com muitas nuvensdurante o dia e períodos decéu nublado. Noite com muitas nuvens.

Domingo
25/08

19 ºC
8 ºC

95%
57%

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

Segunda
26/08

REDAÇÃO

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

do Iguaçu do 66º Fórum
Nacional de Habitação de
Interesse Social, e de lá
foi soberano. Junto com
ela na terra das Cataratas
estão os também vereadores Paulinho Farias (PPS)
e Cézar do Povo (PSC).

Plataformas digitais
www.paginaum.com
www.facebook.com/jornalpagina1
instagram: jornalpaginaum

www.paginaum.com

DE

EM FOZ
Ocupou o assento mais
alto da Câmara Municipal,
uma vez que a presidente
Maria de Fátima Castro
participa (MDB) em Foz

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com

ASSINATURA
CASTRO E REGIÃO

Mau Humor

20 ºC
9 ºC

95%
57%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 22/08/2019
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EM SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Casa de Leis aprova treze projetos
Divulgação

Criação de
'Camerata' foi
aprovada em
1ª discussão

FORÇA-TAREFA
Requerimento dos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB)
e Tercílio Turini (PPS) pede urgência na criação pelo Estado
de uma força-tarefa para esmiuçar os contratos das concessionários de pedágio e exigir a execução das obras previstas nas
rodovias do Anel de Integração. "O Paraná vive um momento
de muita insegurança jurídica em relação ao pedágio, com um
festival de decisões judiciais quase sempre em favor das concessionárias, atendendo interesses das grandes empreiteiras
em prejuízo da população", argumentam.

Da Assessoria
A sessão da Câmara de
Vereadores de Castro desta
quarta-feira (21) foi marcada por uma pauta extensa.
Ao todo, treze projetos de lei
foram colocados para discussão e votação, sendo que dois
estavam sendo analisados em
segunda votação e os outros
onze foram votados pela primeira vez.
Em segunda votação, os
legisladores aprovaram novamente a inclusão do Dia Municipal da Araucária no calendário
oficial do Município. De autoria
do vereador Rafael Rabbers, o
objetivo da lei é que no dia 24
de junho, mesma data em que
é celebrado o dia nacional da
araucária, possa ser trabalhada
nas escolas sobre a espécie, a
importância da sua preservação e um pouco da história da
árvore que é um dos símbolos
do Paraná.
“A ideia da proposição
partiu da Professora Stela
Kachinski que está desenvolvendo no CMEI Turma do
Pererê o Projeto ‘Da pinha vem
o pinhão, da nossa consciência

EM BRASÍLIA

Mídia Regional
mostra força
para Bolsonaro
Da Asessorias
Pela primeira vez um presidente da República recebeu, em
evento exclusivo, representantes da Mídia Regional de Santa
Catarina e do Sul do país, composta por jornais, emissoras de
rádio e televisão, além de suas
plataformas digitais. Foi uma
oportunidade única apresentada
ao presidente Jair Bolsonaro.
Não existe ninguém que
entenda melhor a realidade da
nossa gente e suas demandas do
que a imprensa regional, que está
conectada fortemente com o catarinense, paranaense e gaúcho. Os
três estados são pauta diária nos
veículos. Levar a informação de
qualidade e responsável, o serviço
de utilidade pública, o entretenimento saudável e sadio.
Esse é o grande diferencial da
mídia regional que o presidente
se deparou. Entender as características peculiares das comunidades, das pessoas, atuando como
uma ponte para construir um
verdadeiro diálogo com a sociedade, pautado na informação e
no compromisso com os fatos,
com a verdade. A credibilidade,
o relacionamento e a presença
diária são os maiores ativos, que
estão à disposição das lideranças
comunitárias, políticas e empresariais que tenham entendido a
mensagem de mudança. Ter a
capacidade de entender e explicar esse novo momento do país
à sociedade. Outra característica
da Mídia Regional é se posicionar em relação ao entende-se
ser bom para o Brasil, como a
defesa ardorosa da reforma da
Previdência. Agora, também se
posiciona contra o aumento do
Fundo Eleitoral. Um descalabro
mediante à realidade financeira
do Governo Federal e das necessidades imediatas dos brasileiros.
Enfim, a Mídia Regional está a
serviço do país, porque apresenta um conceito moderno de
comunicação e de participação
coletiva na vida nacional.

Divulgação / Orlando Kissner/Alep

Vice-presidente Herculado voltou a presidir uma sessão, na ausência de Maria de Fátima Castro

a preservação'. Fui procurado
pela professora que apresentou
e explicou sobre o trabalho que
está sendo elaborado e sugeriu
a inclusão da data no calendário”, explica Rabbers.
Outra proposição do vereador votada em segunda votação
e aprovada por unanimidade,
trata do projeto de lei 83/2019,
que sugere a correção do nome
da Rua Noel Clodoval Cunninghann, pois a grafia correta
do sobrenome é Cunningham.
“Fui procurado por um familiar
do homenageado e alertou que
a escrita estava errada, por isso
sugerimos a correção”, disse
Rabbers.
Já em primeira votação,
estavam nove projetos de autoria do Poder Executivo que

solicitavam autorização para
abertura de crédito adicional,
sendo que todos foram aprovados por unanimidade. Os
pedidos são para a realização
de serviços, pagamentos ou
obras que não estavam previstos no orçamento deste ano e
a Câmara precisa aprovar para
que estas alterações no orçamento possam ser realizadas.
Os vereadores também
aprovaram pela primeira vez
alterações na Lei 2866/2014
para incluir uma escavadeira
hidráulica na relação de equipamentos que o Município disponibiliza aos munícipes para
prestação de serviços públicos e a criação da Camerata
Cidade de Castro, que tem por
objetivo promover o ensino e a

prática de música em grupo e
difundir a arte musical.
Agora, os projetos aprovados em segunda votação
seguem para análise e sansão
do prefeito. Já os que foram em
primeira, necessitam ser discutidos e votados novamente na
próxima sessão da Câmara.
Presidência
A sessão desta quarta-feira
foi presidida pelo vereador
vice-presidente,
Herculano
da Silva (PSC), pois a vereadora presidente Fátima Castro
(MDB), bem como Paulinho
Farias (PPS) e Cézar do Povo
(PSC), estão em Foz do
Iguaçu participando do 66º
Fórum Nacional de Habitação
de Interesse Social.

TRANSPORTE UNIVESITÁRIO EM CARAMBEÍ

Câmara suspende projeto das 50 vagas
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Carambeí - O projeto de Lei
através do qual a Prefeitura de
Carambeí sugeriu a aprovação da
concessão de auxílio-transporte
para estudantes de curso superior, técnico e profissionalizante
do município, nem chegou a ser
votado na Câmara de Vereadores.
A proposição ingressou na Casa
no dia 9 de agosto, e, no dia 21 já
se encontrava suspensa, conforme
informou ao Ministério Público o
presidente da Câmara, vereador
Diego de Jesus da Silva. A suspensão atende ao inquérito civil,

com deliberação da 2ª Promotoria de Justiça de Castro em 19 de
agosto, solicitando suspensão do
trâmite do projeto.
A situação está diretamente
ligada àquela já vivenciada pelo
município no mês de julho, quando
a Prefeitura suspendeu o repasse
de recursos para o transporte
universitário, por recomendação administrativa do Ministério
Público, sob o entendimento de
que a Educação Básica de Carambeí apresentava deficiências,
como a falta de vagas em Centros
Municipais de Educação Infantil
(CMEIs), ausência de professores
de apoio, e estruturas físicas ina-

dequadas e/ou sem manutenção.
De acordo com o promotor de
Justiça da 2ª Promotoria, Rafael
Muzy Bittencourt, ouvido na
época, o município pode subsidiar
transporte universitário, porém, é
correto antes garantir a qualidade
e atendimento integral nas áreas
da educação infantil e básica.
Desta vez, o gestor municipal
tentou aprovar, por meio do projeto, o auxílio a 50 estudantes,
e segundo o município, a verba
não seria oriunda da Educação,
porém, o inquérito civil esclarece
que “a mudança na origem orçamentária [...] não desnatura a ilegalidade”.

PELA REALIZAÇÃO DO AGROLEITE 2019

Rabbers propõe voto de congratulações
Da Assessoria
O vereador Rafael Rabbers
(DEM) apresentou na sessão
de quarta-feira (22), o Requerimento 223/2019 propondo voto
de congratulações para a Cooperativa Castrolanda pela realização
do Agroleite 2019 e que foi aprovado por unanimidade. Segundo
o legislador, a feira colocou Castro em destaque a nível nacional e

até internacional.
“Certamente, os olhos do Brasil e até de outros países estiveram
voltados para o Agroleite e para
a nossa cidade durante a última
semana. Sem contar, o quanto
gera de inovação e negócios para
os nossos produtores. Também
movimenta a nossa economia,
pois os visitantes consomem
nos hotéis, bares, restaurantes e
comércio local. Enfim, o Agroleite

é algo que deve ser muito valorizado”, disse Rabbers.
O vereador também cita a
necessidade de estreitar relações
entre o Poder Público e as empresas do Município. “Este ano foi
interessante, pois antes da feira
recebemos representantes da
Castrolanda na Câmara. Eles nos
convidaram para a abertura oficial
e para visitarmos e participarmos
do Agroleite”, explica.

EM DIÁRIO OFICIAL

10 mil devedores serão notificados
Ponta Grossa - A Prefeitura
de Ponta Grossa, através da Procuradoria Geral do Município, vai
realizar na próxima semana mais
uma divulgação de listagem de
devedores no Diário Oficial do
Município. A publicação é parte
do processo de cobrança, como
notificação que deve ser realizada
pelo poder público obrigatoriamente. A publicação está prevista para a sexta-feira (30), em
que serão notificados cerca de
10 mil contribuintes, que somam
uma dívida de R$ 6,5 milhões, já
inscritos no Cadastro de Dívida

Ativa. Esta já é a terceira notificação dos contribuintes inadimplentes em Diário Oficial após a
aprovação da lei 13204/2018 na
Câmara de Vereadores.
“Com base na lei 13204/2018
e no Código Tributário Nacional,
o Município substituiu a notificação via correspondência pela
notificação através de publicação
no Diário Oficial, que tem potencial de alcance muito maior, além
de reduzir o custo anual de R$
600 mil que tínhamos com os
Correios. A publicação alerta aos
contribuintes que estão inadim-

plentes desde 2016 sobre o início
do processo de cobrança: aqueles que não regularizarem, estão
passíveis de execução fiscal ou
protesto”, explica o procurador
geral, João Paulo Desck.
Quem quiser regularizar a situação da dívida para não ser notificado na publicação do dia 30,
deve comparecer à Praça de Atendimento e optar pelo pagamento
à vista ou parcelado dos valores
devidos. Depois de notificado,
o inadimplente terá prazo de 15
dias, a contar da data da publicação, para realizar a quitação.

SÓ ELOGIOS
O prefeito de Ponta
Grossa, Marcelo Rangel
(PSDB), destacou a atuação do deputado Hussein
Bakri (PSD) na aprovação
do projeto de lei que permite
a concessão dos parques
estaduais à iniciativa privada. Líder do Governo na
Assembleia e representante
da cidade junto ao governo,
Hussein Bakri acelerou a
tramitação da proposta que
será implementada a partir
do Parque de Vila Velha.
É O QUE DÁ
“Nós
sabemos
que
existe uma defasagem de
três, quatro anos da database dos funcionários, e não
é culpa do governador Ratinho Junior, é da conjuntura.
O que o governador fez?
Pegou a data-base do seu
período e fez uma proposta
dentro das possibilidades
atuais. Evidente que não
é a proposta ideal, mas os
funcionários entenderam a
situação. Tanto que a greve
foi encerrada. O governo foi
no seu limite justamente por
reconhecer o papel importantíssimo dos servidores. E,
além disso, está mantendo
as progressões e promoções
de todas as carreiras” - do
líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado
Hussein Bakri (PSD) após
a aprovação do projeto de
lei da nova data-base dos
servidores estaduais.
FORÇA NACIONAL
Por 120 dias, a partir
de sexta-feira, 30, São José
dos Pinhais terá o apoio
da Força Nacional para
atuar nas ações de policiamento ostensivo na cidade
da região metropolitana de
Curitiba. A portaria assinada pelo ministro Sérgio
Moro (Justiça e Segurança)
prevê ainda a prorrogação
do apoio se necessário e
solicitado.
SEM CPMF
O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-RR),
garantiu que a criação de
um imposto sobre movimentações financeiras “não está
na pauta” da reforma tributária. A ideia foi defendida
pelo ministro Paulo Guedes
(Economia) e foi comparada à antiga CPMF, extinta
em 2007. Vamos simplificar
e desburocratizar a questão
tributária. O presidente (Jair
Bolsonaro) se manifestou
contra (a criação do novo
imposto). Como (Guedes)
é ministro do governo, ele
vai encaminhar uma matéria
em consenso com o presidente".

APOIO AO FUNDEB
O senador Flávio Arns
(Rede-PR) defendeu aumento
no percentual de repasse dos
recursos para o Fundeb.
Ele salientou que o fundo é
a iniciativa mais importante
para educação no Brasil e
essencial para preservar a
qualidade do setor e a valorização dos professores. "O
desejo dos estados, municípios, organizações sociais, o
Congresso, prefeitos, é que o
Fundeb se torne permanente,
ou seja, entre no corpo da
Constituição.
NO ESTACIONAMENTO
A Comissão de Viação e
Transportes da Câmara dos
Deputados aprovou projeto de
lei que determina que estacionamentos públicos e privados
exponham avisos e campanhas sobre educação para o
trânsito. O projeto do deputado Célio Studart (PV-CE)
teve parecer favorável da relatora na comissão, deputada
Christiane Yared (PL-PR).
“É essencial a informação a
respeito da educação para o
trânsito. É importante que
as pessoas percebam como
atitudes corretas no trânsito
podem salvar vidas”, afirmou
a relatora.
HERANÇA DAS ARMAS
A Comissão de Segurança Pública aprovou projeto de lei que regulamenta
o direito de herança em
relação a armas de fogo e
munições. “Há de se respeitar o sagrado direito de propriedade dos herdeiros das
armas de fogo, até porque o
direito de propriedade é um
dos princípios consagrados
pela Constituição”, disse o
relator do projeto, deputado
Pedro Lupion (DEM-PR).
AOS SÁBADOS
A MP da Liberdade Econômica aprovada no Senado
preservou os pontos originais da proposta enviada
pelo governo, como o fim
da necessidade de licenças
e alvarás para negócios de
baixo risco, e a proibição do
"abuso regulatório", como a
criação de regras para leis
paraa reserva de mercado
ou controle de preço e permissão que bancos abram
aos sábados.
FUNASA
O superintendente da
Funasa no Paraná, José Alexandre Ferreira, foi exonerado do cargo. No seu lugar,
foi nomeado Robson Sanches, ex-assessor do deputado Luiz Nishimori (PL).
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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SARAMPO NO PARANÁ

Doença reaparece depois de 20 anos
Divulgação

Ainda têm
18 casos sob
investigação na
Secretaria de
Saúde do Estado
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Nesta semana foi registrado
o segundo caso de sarampo no
Paraná. Trata-se de um homem
de 54 anos de idade, morador
de Curitiba. A confirmação
ocorreu na terça-feira (20).
De acordo com a Secretaria de
Saúde do Estado (Sesa), ele
possivelmente contraiu a doença
em São Paulo, após ter passado
pelo aeroporto de Guarulhos.
Antes, outro caso já havia
sido registrado no Estado.
Segundo informações também
da Sesa, uma mulher de 41 anos
de idade, moradora de Campina
Grande do Sul (Região Metropolitana de Curitiba), teria contraído sarampo durante uma viagem
a São Paulo, entre os dias 15 e
22 de julho. Os sintomas teriam
surgido no dia 2 de agosto, e em
ambos os casos, não havia histórico de vacinação.
Segundo o órgão, estas
seriam as primeiras ocorrên-

LOA 2020

Audiência
Pública acontece
na terça-feira
Palmeira - Na próxima terçafeira (27) a Secretaria Municipal
de Finanças realiza a audiência
pública de apresentação do projeto da Lei Orçamentária Anual
(LOA) da Prefeitura de Palmeira, para o exercício financeiro
de 2020. Todos os munícipes
são convidados a acompanhar o
evento a partir das 14 horas, no
auditório da Secretaria de Educação.
É através da LOA que o
Município gerencia as receitas
e despesas públicas para o próximo ano. É uma ferramenta que
gera impacto direto na vida de
todos os palmeirenses, pois direciona as ações realizadas pela
Prefeitura de Palmeira e pode
ser acompanhada e fiscalizada
por todos através dos mecanismos de transparência.
Eloir José Voichicoski, secretário de Finanças, destaca a
importância de a população
participar da Audiência Pública,
assim como participou do formulário online da LOA 2020.
Vale lembrar que neste ano a
Prefeitura de Palmeira disponibilizou para participação popular
uma enquete sobre a LOA. Para
participar o munícipe assinalou
as áreas de atuação prioritárias
para cada Secretaria e também
teve a possibilidade de encaminhar sugestões à Administração
Municipal.

Cinema na Praça
reúne centenas
de pessoas
Tibagi - A Praça Edmundo
Mercer se transformou numa
grande sala de cinema desde
domingo (18) até esta terça-feira
(20), através do projeto Cine em
Cena Brasil, que trouxe várias
opções de longas, em sessões
gratuitas e abertas ao público. A
estrutura contou com projeção de
filmes em 3D, sala climatizada
com ar condicionado, 225 cadeiras com encosto e assento almofadados e equipamentos para
projeção 2D e 3D.
Evento aconteceu através de leis
de incentivo à cultura pelo Ministério da Cidadania e com patrocínio
do Instituto CCR Rodonorte.

Em Castro, todas as unidades básicas de saúde dispõem da vacina
cias confirmadas da doença no
Estado em 20 anos. O último
caso ocorreu em 1999, em
São José dos Pinhais. Além dos
registros confirmados até na
quarta-feira (21), outros 18 em
que há suspeita da doença, também estão sendo investigados.
Sintomas, cuidados e vacina
O sarampo costuma apresentar sintomas como febre alta,
tosse persistente e/ou coriza,

irritação nos olhos e mal-estar
intenso. Também é comum o
surgimento de exantema (manchas avermelhadas) no rosto
e cabeça, que aumentam e se
espalham pelo corpo.
As principais orientações da
Secretaria de Saúde do Estado
são a vacinação e cuidados
básicos de higiene, como lavagem correta das mãos, evitar
o compartilhamento de objetos
e a manutenção dos ambientes

(casa, trabalho, estudos) ventilados.
A vacina contra o sarampo
é gratuita e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A
dose zero deve ser aplicada em
crianças que tem entre seis e
onze meses. A dose número um
aos doze meses de vida, com a
vacina tríplice viral (que previne
sarampo, caxumba e rubéola), e
a dose dois, aos quinze meses
com a vacina tetra viral (que pre-

vine sarampo, rubéola, caxumba
e varicela/catapora). A população com até 29 anos deve receber duas doses da vacina. E para
as pessoas que estão no grupo
com idade entre 30 e 49 anos,
basta ter o registro de uma dose
para serem consideradas vacinadas. Para quem tem mais de 50
anos, a vacina é indicada apenas
nos casos de bloqueio vacinal
após a exposição com casos de
suspeita da doença ou confirmados. Pessoas imunodeprimidas,
mulheres grávidas e menores de
seis meses de idade não devem
tomar a vacina. Profissionais da
área da saúde devem ser vacinados, independentemente da
idade.
Imunização em Castro
No município de Castro a
vacina contra o sarampo está
disponível em todas as unidades básicas de saúde (que possui sala de vacinação), tanto na
área urbana como rural. O atendimento ocorre de segunda a
sexta-feira, a partir das 8 horas
e até as 16h30. De acordo com
a secretária municipal de Saúde,
Maria Lidia Kravutschke, é fundamental que o usuário vá ao
posto já portando a carteira de
vacinação, “vale destacar que é
muito importante essa imunização a quem ainda tomou”, destacou a secretária.

Profissionais recebem
capacitação sobre
prevenção em Tibagi
Profissionais da Secretaria
Municipal de Saúde do município
participaram de uma capacitação
sobre o fluxo de atendimento ao
sarampo, buscando prevenir a
doença. Um dos temas também
foi a importância da vacinação.
O evento foi promovido pela 21ª
Regional de Saúde.
A enfermeira da 21ª Regional de Saúde, Irene Kobayashi
Zanetti, foi quem ministrou a
capacitação. Ela destacou a
importância da vacinação e falou
sobre sintomas, contágio e complicações da doença; “A nossa
maior preocupação é a facilidade de contágio. É altamente
contagioso e também, lógico
o sarampo tem aqueles sintomas que é febre alta, manchas
pelo corpo. Para extremos de
idade têm as complicações do
sarampo, por ser uma doença
viral, tanto a nível neurológico,
pneumonias, otites graves. O
importante é que todos tenham
consciência que a vacina não
é só para criança. Tem para o
adolescente, para o adulto, para
o idoso, conforme a idade você
tem a tua indicação de vacina.
Procure a unidade de saúde”,
ressaltou.
* COM

ASSESSORIA

PARA OBRAS DE MOBILIDADE URBANA

Palmeira firma contrato de R$ 10 mi
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - Na semana passada uma comitiva composta
pelo prefeito Edir Havrechaki,
pelo vice Marcos Levandoski,
secretários municipais e vereadores, participou de conferência
na superintendência regional da
Caixa Econômica Federal, em
Ponta Grossa. Na oportunidade
foi assinado contrato de operação financeira no valor de R$ 10
milhões.
O recurso será investido
em diversas demandas municipais relacionadas à mobilidade
urbana, como a abertura da rua
Barão do Rio Branco, fazendo
ligação à rodovia PR-151; abertura de marginal na PR-151;
construção de um acesso mais
seguro à Vila Rosa, através da
PR-151 e Rua Padre Anchieta;
e pavimentação e calçamento do
Centro Cívico, onde funcionará
a nova Central de Atendimento
ao Cidadão.
O recurso vem para o Município de Palmeira através do
programa de Financiamento à
Infraestrutura e Saneamento
(Finisa) da Caixa Econômica.
O prefeito Edir, comenta que
esse volume de recurso representa aproximadamente 10%
da receita líquida municipal. "A
partir deste ponto de vista podemos compreender a importância
deste valor para o município. Um
investimento que dará retorno
muito positivo na qualidade de
vida dos munícipes, com obras
que mudarão o eixo de desenvolvimento e até mesmo de fun-

Coordenadoras das UBS
se reuniram para ações
Da Assessoria
Carambeí - A secretaria
Municipal de Saúde, por meio
do Departamento de Vigilância em Saúde, realizou nesta
semana encontro com as enfermeiras coordenadoras das Unidades Básicas de Saúde para
estabelecer as ações quanto a
vacinação contra o Sarampo no

Prefeito Edir Havrechaki assina contrato milionário
cionamento da nossa cidade.
Investimentos que certamente
farão a diferença nos próximos
anos", comentou Havrechaki.
A superintendente regional
da Caixa, Camila Aichinger,
comentou que operações de
crédito como essa são fornecidas apenas para municípios
que estejam em dia com suas
capacidades financeiras. "Muitos querem, mas nem todos
conseguem. É necessário ter
uma gestão muito idônea para
alcançar uma operação como
essa. Ficamos mais felizes ainda
em saber que esse dinheiro será
investido em pautas úteis para a
população. O que trará melhora
na qualidade de vida. Desejo
muito ver essas obras evoluindo
nesta cidade querida", comentou
a superintendente.
Atualmente, Palmeira possui
suas finanças bastante equilibradas, fato que se comprova
com a nota A recebida no Capag
(Capacidade de Pagamento).
Sistema utilizado pela Secreta-

ria do Tesouro Nacional (STN)
para analisar a concessão de
garantia da União. "Nesse sentido, esse indicador é fundamental para concessão de aval
para contratação de operações
de crédito. Portanto, a nota A,
somente foi alcançada pois o
município trabalhou em conjunto
com as demais Secretarias para
atendimento a todos os itens, e
isso resulta em mais recursos e
mais obras para a cidade e seus
moradores", destaca o secretário de Finanças, Eloir José Voichicoski.
De acordo com Voichicoski,
o recurso deve ficar disponível
ainda este ano. "O repasse do
valor é o município que sinaliza,
ou seja, assim que licitar a obra.
A expectativa é que tenhamos a
primeira liberação de recursos já
em outubro deste ano", disse.
Também estiveram presentes na reunião, o gerente regional Delcio Bevilaqua e demais
membros da equipe técnica da
Caixa Econômica Federal.

APLICADO RECAPE

Asfalto da Ernesto Kugler é concluído
Tibagi - Nesta quarta-feira
(21) foi concluída a aplicação do
recape asfáltico na Rua Ernesto
Kugler. A obra agora entra em
sua fase final, restando apenas a
conclusão da sinalização vertical
e horizontal e a finalização do
urbanismo, que compreenderá a
construção de calçadas e de rampas de acessibilidade.
O trecho da Rua Machadinho, que ainda não está finalizado, está com o projeto de
reajuste orçamentário em análise
no Paraná Cidade.

CONTRA O SARAMPO

Divulgação

Obra entra na fase da sinalização vertical e horizontal

município. A médica e a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, respectivamente
Monika Wada e Gisele de Paula
Machado, esclareceram questões como o fluxograma das
suspeitas dos casos de sarampo,
notificação da doença, bloqueio
vacinal, vacinação e busca ativa
dos profissionais de saúde para
receber a vacina.

EM BUSCA DOS TRÊS PONTOS FORA

Operário enfrenta o
Vitória neste sábado
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário encara o Vitória-BA
neste sábado (24), às 16h30,
no Estádio Barradão, em Salvador. A partida é válida pela
18ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B.
Na rodada anterior, o Fantasma venceu o Guarani em casa
por 1 a 0 e chegou a 24 pontos na tabela, ocupando a 10ª
posição. O Vitória empatou sem
gols com o América-MG e está
no 14º lugar, com 18 pontos
conquistados.
Em entrevista, o técnico
Gerson Gusmão falou sobre
o adversário. “O Vitória tem a
necessidade de ganhar o jogo,

então sabemos que virá pra
cima e vai tentar se impor em
casa. Precisamos fazer uma partida boa e envolver o adversário
quando a gente estiver com a
bola. Queremos, principalmente,
voltar para casa com o resultado
positivo para continuar subindo
na tabela de classificação.”
Para o jogo contra o Vitória,
o treinador não contará com o
goleiro Thiago Braga (em recuperação de cirurgia no tendão
de Aquiles), os zagueiros Sosa
(realizando tratamento para
tromboembolismo pulmonar) e
Lázaro (suspensão por cartão
vermelho) e o meia Robinho
(lesão no tornozelo direito).

ESCOLA SÃO BENTO

Aluna é premiada em
concurso estadual
Tibagi - A estudante Any
Vitoria Pena Farias, aluna da professora Raquel Wiederamann, da
Escola Municipal São Bento, foi
uma das vencedoras no concurso
de redação do Cooperjovem
Paraná, realizado pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop). Ela
foi a única da região dos Campos
Gerais premiada no concurso. A
aluna receberá seu prêmio no início de setembro, no Sesc Caiobá.
Any descreve um pouco da
sensação ao saber que foi uma

das grandes vencedoras em todo
o Estado. “Foi emocionante.
Eu fiquei bem espantada de ter
ganhado, mas estou muito feliz”,
exclama.
Eduarda Stefany de Lima
da Luz também foi uma das
premiadas no concurso, mas na
fase regional. A jovem está emocionada com o reconhecimento.
“Foi uma grande emoção, uma
grande felicidade. Foi bem diferente fazer a redação, porque
teve bastante colaboração da
família”, descreve.
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Obras de asfalto
estariam causando
alguns transtornos
Situação foi
alvo de
representação na
3ª Promotoria
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Apesar de muita espera, a
chuva que caiu entre segundafeira (19) e terça-feira (20)
trouxe transtornos para moradores do interior do município,
sobretudo, para quem mora
no Distrito do Socavão e nas
proximidades. O fato é que a
estrada principal, de acesso
ao Distrito, ficou intransitável
durante parte da quarta-feira
(21), no trecho em que ocorrem as obras do novo asfalto.
Quem usa as vias da região
também teve dificuldade nos

R$ 1,2 MILHÃO

Prefeito assina
Ordem de
Serviço para
pavimentação no
Mirante de Serra
Da Assessoria
O prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior assinou nesta quarta-feira (21) Ordem de Serviço
para asfaltar ruas do bairro
Mirante da Serra, integrando
o programa de pavimentação
que está contemplando vários
bairros de Castro com investimentos do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento (Finisa).
Os serviços compreendem
construção de galerias de águas
pluviais, asfalto em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), meio-fio, calçadas
com rampas de acessibilidade,
sinalização vertical e horizontal,
e serão executados pela empresa
Arena Participações Societárias
Ltda. O valor da obra é de R$
1,2 milhão.
Vão receber pavimentação as
ruas Helcia Scheleski, Joaquim
Donato, João Scheleski, Ismael
de Paula, João dos Santos, Maria
Aparecida de Mello, Sidney José
Ferraz e Alexandre Santos. As
obras iniciam nos próximos dias
e devem estar concluídas em
cinco meses.
O prefeito Moacyr Fadel
Junior disse que os moradores do
Mirante da Serra há muito esperavam por esta obra que faz parte
do maior programa de pavimentação que Castro já teve, abrangendo vários bairros e levando
mais qualidade de vida aos munícipes. "São obras que melhoram
a infraestrutura da cidade e levam
mais conforto aos moradores.
Várias obras já estão em andamento e levaremos o asfalto a
todos os bairros", disse.
Divulgação

Obra prevista deverá ser
concluída em cinco meses

‘desvios’, ou seja, nos caminhos alternativos, que passaram a ser usados diariamente
por motoristas de ônibus, por
exemplo, justamente para evitar os trechos que estão em
obra.
O
problema
acabou
fazendo com que a direção do
Colégio Estadual Professora
Fabiana Pimentel e da Escola

Municipal José Nery Carneiro
de Napoli, (ambos do Socavão), optassem por suspender
as aulas de todos os turnos
na quarta-feira (21). Quem
também foi diretamente afetado com a situação foram os
moradores que dependem das
linhas de ônibus das empresas que atendem o interior
do município, para vir até a
Divulgação

Filas se alongaram com o encalhe de caminhões

Divulgação

ESCOLAS SUSPENDEM AULA

Chuva deixou acesso ao município intransitável

cidade. Neste caso, alguns
serviços foram interrompidos,
e até na quinta-feira (22)
ainda não estavam totalmente
reestabelecidos.
Caso foi parar na
3ª Promotoria
Na quarta-feira (22), o
morador do Socavão e fiscal
da Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola
no Distrito, José Aparecido
Moreira da Rosa, protocolou
representação na 3ª Promotoria de Justiça de Castro,
informando a situação. No
documento, José cita a suspensão das aulas, que segundo
ele, ocorreram devido a “má
manutenção do desvio” em
razão da obra, e afirma ainda
que a empresa contrata não
está sinalizando o trecho, o
que estaria deixando o trânsito da região inseguro.

AGENDADA PARA O SEGUNDO SEMESTRE

Acecastro lança campanha de Natal
Divulgação

Da Assessoria
Os diretores da Associação
Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) realizaram reunião
na manhã de terça-feira (20), na
sede da associação, para discutir
os próximos eventos de 2019. O
encontro teve o maior quórum do
ano, com a participação de 16
pessoas, entre diretores, funcionários, e representante da mais
recente empresa associada.
Ainda este ano, a Acecastro
promove a Feira da Empregabilidade (05 de setembro), o
Prêmio Tropeiro de Ouro, e a
campanha Sonhos de Natal, que
foi lançada durante a reunião.
Os diretores e demais membros
da equipe articulam parcerias
com empresas e instituições da
cidade para promover as atividades da associação e aumentar o
alcance de suas ações. “Nossos
eventos visam estreitar a relação
com a comunidade e, consequentemente, atrair novos associados
para a Acecastro, fortalecendo a
classe empresarial e comercial
e o município de forma geral”,
comenta o presidente da associação, Anderson Gomes.
Além do planejamento de

Evento teve o maior quórum do ano
eventos e da campanha de natal, a
reunião contou com a presença do
diretor da Diferencial Corretora
de Seguros, Jackson de Lara, que
se juntou ao time de associados no
mês de agosto. “Nós, geradores
de emprego e vendas, precisamos
estar alinhados e juntos fortalecer o mercado”, afirma. Jackson
é representante do Sindicato de
Corretores do Paraná (Sincor
PR), e trouxe para a reunião o
projeto de fomentar a adesão de
seguros entre os participantes da
associação e também, de maneira
mais ampla, no mercado local.
A executiva da Acecastro,

Thaisa Cunningham, conta que a
participação dos empresários nas
reuniões de diretoria faz parte do
objetivo da associação de estreitar o relacionamento com os
associados. “Nós queremos que o
associado conheça a diretoria, as
ações da Acecastro e que principalmente participe expondo suas
demandas, para que assim possamos, cada vez mais, oferecer
serviços e representatividade para
a classe empresarial”. De acordo
com ela, as reuniões são abertas
para todos os interessados e a
transparência é prioridade para a
associação.

'VALORIZAR OS ESPAÇOS URBANOS'

Praça 18 de Março será modernizada
Tibagi - A Praça 18 de
Março será totalmente revitalizada. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento,
Economia e Gestão (SMPEG),
o investimento pretende valorizar
os espaços urbanos do município,
garantir o acesso e entretenimento
das famílias tibagianas. Assinado
em 2018, o contrato de Repasse
referente à obra de Modernização
da Quadra Poliesportiva da Praça
18 de Março prevê o investimento de R$ 355.869,64 sendo
R$ 245.441,84 provenientes do
Ministério da Cidadania e R$
110.427,80 de contrapartida da
Prefeitura.
Segundo a SMPEG, a Praça
18 de março está impedida de
receber de eventos temporários
porque não atende as determi-

Divulgação

Construção de arquibancadas e nova arquitetura
nações do Código de Segurança
Contra Incêndio e Pânico do
Corpo de Bombeiros. Para resolver esse impasse, o novo projeto
também vai contemplar a ampliação da quadra poliesportiva com
o aumento de área pavimentada,
que possibilitará a realização de
festividades em um novo espaço
atendendo as necessidades cultu-

rais e de lazer da população com
a segurança exigida.
A obra prevê a construção
de arquibancadas, lamina d’água
com chafariz, instalação de academia da primeira idade, além
de um grande espaço contínuo
em gramado e piso de paver com
nova arquitetura e paisagismo
moderno.

EVENTO PERCORRE TODO O BRASIL

Inicia na sexta exposição de
decoração internacional
Divulgação

Mais de 20 mil artigos são ofertados
Da Assessoria
Ponta Grossa - A partir desta sexta-feira (23),
Ponta Grossa recebe o
Espaço Internacional de
Artesanato e Decoração da
Nações & Arte. O evento
que percorre todo o Brasil
com peças que refletem uma
verdadeira viagem cultural
pelo mundo oferece mais
de 20 mil artigos de países como Marrocos, Índia e
Paquistão.
Além de comprar mercadorias originais a preços
bastante acessíveis – a partir de R$ 10 - os visitantes poderão ainda receber
informações sobre arte e
cultura destes países, pois
os expositores são nativos.
A entrada na exposição é
franca. O Espaço Internacional fica em Ponta Grossa
até 23 de setembro, no
primeiro piso do Palladium
Shopping Center de Ponta
Grossa, com funcionamento
durante a abertura do shopping.

O Espaço Internacional
de Artesanato e Decoração
acontece há seis anos e já
percorreu mais de 50 cidades brasileiras, de Norte a
Sul. Essa é a primeira vez
que a exposição acontece
em Ponta Grossa.
A Nações & Artes propicia ao público o contato
com culturas e a aquisição
de mercadorias que seria
possível somente em viagens internacionais. A ideia
surgiu da observação do
empresário Juliano Michei,
que até então era expositor de flores de madeira
chilena. A primeira edição
aconteceu em Balneário
Camboriú, Santa Catarina.
Com o sucesso ele deixou
de expor para se tornar um
dos maiores promotores de
eventos deste tipo no Brasil. “É muito gratificante ver
a satisfação das pessoas ao
conhecerem a arte e a cultura de vários países em
um único lugar, sem saírem
de suas cidades”, observa
Juliano.

BOM DE BOLA

Colégio Leopoldina
é grande campeão
Tibagi - O Colégio Estadual
Leopoldina sagrou-se como o
grande campeão da fase municipal dos Jogos Escolares Bom
de Bola, de futebol de campo.
As equipes A e B do colégio
garantiram a classificação para
a fase regional do torneio, que

será disputada em Castro, em
setembro. O torneio aconteceu
no Complexo Esportivo Homero
de Mello.
Também participaram da disputa times dos Colégios Baldomero, Integração, Irênio e João
Francisco.
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CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

Sede nova será entregue em setembro
Divulgação

'Centro' é
uma réplica
da antiga
prefeitura

'OS VENCEDORES DO AMANHÃ'

Godri fará em Castro
palestra motivacional

Da Assessoria
As obras da nova sede do
Centro de Informações Turísticas de Castro estão finalizadas e a Diretoria Municipal de
Indústria, Comércio, Turismo
e Cultura está fazendo a montagem dos móveis, instalação
do monumento do tropeiro
em frente ao prédio, simbolizando as boas-vindas aos
visitantes e turistas, além de
serviços de paisagismo.
No novo espaço será
feita a gestão do turismo em
Castro e oferecidos serviços
como planejamento turístico,
assessoria gastronômica a
hotéis, restaurantes e pousadas, cursos de atendimento
comercial, entre outros, voltados ao fortalecimento da
estrutura turística do município.
O diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura, Guto Beck, destaca que

Valor investido na obra foi de R$ 169 mil

Castro terá um novo conceito
de atendimento turístico que
envolve qualificação profissional, assessoria para empresários do ramo e do comércio,
além de fomentar a economia
local. "O novo centro é importante porque desenvolverá o
setor de forma profissional,
divulgando amplamente o
potencial histórico, turístico
e cultural de Castro que é

muito rico", disse.
Sede
A sede nova é uma réplica
da antiga prefeitura de Castro até a década de 80. O
prédio foi construído com
acessibilidade e contará com
salas de recepção, vídeo e
atendimento especializado,
cozinha e banheiro, além de
paisagismo. O valor investido

na obra é de R$ 169 mil com
recursos próprios.
A segunda etapa das obras
inclui a reforma da casa ao
lado do Centro que será utilizada para venda do artesanato
castrense e no galpão serão
oferecidas oficinas voltadas
aos artesãos e à comunidade.
A entrega do novo Centro de Informações Turísticas
está prevista para setembro.

A Prefeitura de Castro, por
meio da Diretoria Municipal de
Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, promove no dia 27 de agosto,
às 19 horas, no Teatro Bento Mossurunga, palestra motivacional com
Daniel Godri. A entrada é gratuita.
Com o tema "Os vencedores do
amanhã", Godri vai abordar questões como atitudes, atendimento,
trabalho em equipe, qualidade total
por meio de pessoas, entre outras.
O evento faz parte da segunda
etapa do programa Castro Cidade
da Oportunidade que tem como
objetivo levar qualificação profissional aos munícipes e é dirigido
a pessoas que participaram dos
cursos de qualificação, usuários
da Casa do Castrense Empreendedor, Agência do Trabalhador,
comerciantes, empreendedores e
alunos do ensino médio que estão
em busca de uma colocação no
mercado de trabalho. "O objetivo é
proporcionar aos munícipes acesso
a conteúdos de qualidade para sua
formação profissional, tendo em
vista a competitividade do mercado
de trabalho. Nosso foco, com os
cursos de qualificação e palestras é

Divulgação

Daniel Godri
elevar a qualidade da mão de obra
daqueles que buscam uma oportunidade de trabalho ou abrir seu
próprio negócio", disse.
Palestrante
Daniel Godri é ex-professor de
Marketing da Pontifícia Universidade Católica do Paraná; ex-coordenador de Marketing do curso de
Pós-graduação da Business School
FAE (Faculdade Católica de Administração e Economia). Foi eleito
o segundo melhor palestrante no
ranking brasileiro das estrelas que
mais brilham no palco no mercado
de palestras, segundo Revista Veja.
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'A UTILIDADE DAQUILO QUE NÃO É'

Artistas de PG expõem na Casa da Cultura
Divulgação / Luana Dias

Mostra é
composta por
três tipos de
arte abstrata

MUITOS EMPREGOS SERÃO OFERTADOS

Acecastro realiza em setembro
primeira Feira de Empregabilidade

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A Casa da Cultura Emília Erichsen, de Castro, foi a
escolhida para a exposição das
obras de arte do artista pontagrossense Carlos Ferro. Aberta
desde o dia 9 de agosto, a mostra é composta por três tipos
de arte abstrata: litogravura,
que são os quadros com desenhos abstratos, as montagens,
com fibras de vidro em formas
indefinidas, e o buril sobre
papel, feito com água forte,
tinta e ponte seca. A curadoria
é do também pontagrossense,
Renato Torres.
O nome da exposição é ‘A
utilidade daquilo que não é’, e
as obras ficam exposta na Casa
até no dia 6 de setembro. Os
horários de visita no espaço
ocorrem de segunda a sextafeira, das 8 às 11h30 e das 13
às 17hh30, e aos sábados e
domingos, das 9 às 13.

Da Assessoria

Montagens com fibras de vidro em formas indefinidas

De acordo com a técnica
cultural da Casa da Cultura,
Nilceia Zens, a exposição se
destaca por ser uma das primeiras a trazer para o espaço artes
modernas. “A utilidade daquilo
que não é, como diz o nome
da exposição, é justamente por
possibilitar que cada um possa
definir as obras conforme seu
próprio olhar, e essa exposição
é muito interessante, porque as

obras de arte em Castro ainda
são geralmente muito acadêmicas, e ela veio justamente para
variar esse cenário, trazendo
o abstrato e a montagem, por
exemplo. As pessoas entram,
observam e tentam descobrir
essa arte moderna, têm curiosidades em relação as posições,
cores, formas, e cada pessoa
realmente vê de uma forma”,
destacou.

A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro) realiza no dia 5 de setembro,
das 13 às 19 horas na sede do
Clube dos Alemães, a primeira
edição da Feira da Empregabilidade. O evento proporciona uma
ponte entre pessoas que buscam
uma vaga de emprego, empresas e
instituições de ensino em Castro.
“O objetivo da feira é trazer a sintonia entre quem pede o emprego
e quem oferta a vaga”, comenta a
diretora de Profissionais Liberais
e Prestadores de Serviço da Acecastro, Bianca Silva.
O presidente da Acecastro,
Anderson Gomes, explica que a
ideia do evento surgiu da importância de ter um panorama sobre
a situação do mercado de trabalho local. “Possivelmente temos
pessoas fazendo cursos de forma
aleatória, e que não cumprem as
reais demandas do mercado na
cidade”, comenta. Para ele, a
feira é importante porque concen-

tra informações sobre as demandas e necessidades das empresas
e oportuniza um ajuste mais preciso em relação à oferta de cursos
na cidade.
A organização da Feira da
Empregabilidade, em parceria
com o Senac, vai disponibilizar
um serviço de auxílio na confecção de currículos para o público
participante. O diretor de Centro da Indústria da Acecastro,
William Watanabe, descreve que
a proposta visa facilitar o processo
de seleção de vagas de emprego.
“Estes currículos estarão disponíveis para as empresas associadas
em uma base de dados no site da
Acecastro, o que permitirá com
que as empresas possam pesquisar os candidatos através dos
filtros desejados para as vagas
existentes” diz Watanabe.
Outra vantagem é a produção
de um currículo audiovisual, gravado no dia da feira, que vai complementar o currículo tradicional
dos candidatos. “É um diferencial
para as empresas porque a soma

do currículo impresso com uma
apresentação audiovisual pode
agilizar e otimizar o processo de
seleção, chamando somente os
candidatos que já tenham passado por essa pré-seleção” ressalta Anderson Gomes.
Para Bianca Silva, a feira é
uma oportunidade para a população conhecer de perto o perfil das
empresas que atuam na cidade,
já que elas terão um espaço para
expor portfólio e objetivos da
empresa, alcançando pessoas que
possam corresponder às expectativas de oportunidades futuras de
emprego.
As empresas e instituições de
ensino convidadas terão representantes disponíveis para conversar
com o público, que também vai
poder participar de workshops
relacionados ao mercado de trabalho, qualificação profissional e
comportamento pessoal. A feira
possui um evento de divulgação no Facebook, que pode ser
encontrado na página oficial da
Acecastro.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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VENDO PEUGEOT
Vendo Peugeot 207 XRS, 1.4 Passion, ano 2010, na cor preta. Carro
completo. Aceita-se veículo de
menor valor. Contato pelo (42) 9
9911-1452 (whats) ou 9 9144-1452.

BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO
SEMINOVOS
Em ofertão, 03 galpões
seminovos de 80m², valor
R$ 7.400,00 cada, mais
16 pilares para retirar e 8
tesouras metálicas. Interessados pelo Tel.: (42) 9
9865-7255.

VENDO URGENTE
CARTA CONTEMPLADA
Crédito 180 mil entrada 18 mil +
TERRENO PARK BOULEVARD
pequenas parcelas já tem 16 mil
Vendo
terreno com ótima locali3iJLQD
iJLQD
pago whatsapp (41) 9 9852-3855.
zação, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento
VENDE 'GRANDE HOTEL'
R$100.000,00. Tratar pelo telePonto de esquina com 2.200 mts de
fone.: 9 9943-8139.
área construída. Entrar em contato:
(42) 3232-4388.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!
CRÉDITO 180 MIL
Entrada 22 mil+ parcelas compra
de imóveis e capital de giro temos
outros créditos whatsapp (41) 9
9852-3855. laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

6mR3DXORTXLQWDIHLUDGHRXWXEURGH

Lazer & Cultura

'LYXOJDomR

Pça. Duque de Caxias, 813 em
frente ao quartel 80m², 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro e garagem.
Contato: (42)3232-0433.

AMARRAÇÃO AMOROSA
Pai Laércio Realiza Amarração
Amorosa Africana Definitiva Sou
Especialista em União de Casais,
Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho WhatsApp 43 99180-8701.
A cantora Vania Abreu
PROJUDI - Processo: 0021849-28.2015.8.16.0019 - Ref. mov. 441.4 - Assinado digitalmente por Ingredy Leuzenski Duso
08/08/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital
mostra o novo show
VENDO
ARMÁRIO
DE AÇO
PROJUDI
- Processo:
0002325-65.2019.8.16.0064
Ref.
mov.
53.1
Assinado
digitalmente
por Cristina Lopes da Silva
Vendo armário de aço, “Venturo”,
usado, em dia 7 de
01/08/2019: LEITURA DE EDITAL/CITAÇÃO
REALIZADA.
Arq:
Edital
perfeitas condições, pelonovembro
valor de
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

Vania Abreu

Comemoração

003672-36.2019.8.16.0064 - Ref. mov. 48.1 - Assinado digitalmente por Karen Tomazoni Teixeira
ALUGA-SE CASA
O DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: citação

www.netjen.com.br

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
assinado
digitalmente,
conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6VNDocumento
TKB3T
T3N6W
ECJUB

'LYXOJDomR

V

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXGS P8CGJ F79S3 9GLXY

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
'LYXOJDomR
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/
- Identificador: PJ8NN 93TVL H24TC G6YK3

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca
Nikon D 40. Em
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO PARANÁ
APARTAMENTO POR
MÊS DE CASTRO
COMARCA
perfeito estado de uso.
Alugo apartamentoVARA
por mês,
valor
CÍVEL
DEaCASTROValor
- PROJUDI
de R$ 1.100. Fone
COMARCA DE PONTA GROSSA
Rua Coronel
Jorge Marcondes,
S/N - Fórum
- Castro/PR(42)
- CEP:
84.172-020 - Fone: (42) 3233-3608
R$ 180. Com doze espaços, todos
combinar.
Mais informações
tel.:(42)
NEWS
9 9972-0758.
4ª VARA CÍVEL DE PONTA GROSSA - PROJUDI
enturo é sinônimo de
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Oficinas - Ponta Grossa/PR - CEP: 84.035-900 - Fone: (42)
com porta. Ótimo para empresas.
3232-4388.
futuro. E a cantora
3224-2833 - E-mail: pg-4vj-e@tjpr.jus.br
Autos nº. 0003672-36.2019.8.16.0064
Tratar pelo fone (42) 9 9972-0758.
volta aos palcos
comDE
o REDAÇÃO E
CURSO
Autos nº. 0021849-28.2015.8.16.0019
desejo de mover perguntas e
sentimentos. PORTUGUÊS
Acompanhada P/ CONCURSOS
COMARCA DE PONTA GROSSA - PR – 4ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO DA CONFRONTANTE JOSELAINE RIBAS
CLASSIFICADOS
Local:(teclado),
Centro de Estudos ProfesBONIN - PRAZO DE 30 DIAS
por João Cristal
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
Curitiba, 1 de Agosto de 2019 - Edição nº 2550
Agnaldo Rayol.
Faz saber, pelo presente edital, a todos quantos virem ou dele conhecimento tiverem, que pelo mesmo CITA a
sora Diário
Mara –Eletrônico
Rua
Rodrigues
(baixo)
e Benjamin
doConsTribunal de
Justiça
do Paraná
COM FOTO, Xinho
A
CONFRONTANTE
JOSELAINE
RIBAS BONIN, seu cônjuge se casado for, herdeiros ou sucessores, se for o caso, para todos
Estado do Paraná
Chrys Galante
(percussão)
os atos da ação de AÇÃO DE USUCAPIÃO, sob nº 0021849-28.2015.8.16.0019, em que são requerentes RANILSON JOÃO
No sábado, dia 18 de novembro, o show especial e em
tant,
n° 77, sala 204. Telefone: (42)
PARTIR DE R$ 10
CLOCK e TÂNIA DE OLIVEIRA CLOCK e requerida SILVIA MAGALI CONTIN, para querendo contestar, a ação no prazo de 15
traz no Interior
repertório
uma seleúnica apresentação: “Agnaldo Rayol, 60 anos depois”.
9 9912-8161.
dias, com advertência que será nomeado curador especial em caso de revelia e sob pena de não o fazendo, serem presumidos
= EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = de possíveis interessados,

ção de canções gravadas em
Em comemoração aos seus 60 anos de carreira, Agnaldo
como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes, nos termos da inicial, os quais pretendem, o domínio sobre o seguinte
bem: “Terreno urbano, constituído pelo Lote nº 17/P da quadra nº 10,Referência Cadastral 14-2-18-52-0079-000,quadrante
seus discos de carreira como
apresenta um espetáculo pautado por um refinado
S-O, situado Na Vila Contin, bairro Contorno, com as seguintes características de quem da rua olha.Frente –para a Rua Osorio
forem.
Na Volta Que o Mundo Dá
repertório que passeia pelos seus grandes sucessos
Guimarães Martins, onde mede 15,00 metros.Lado Direito –com o lote nº 18, propriedade de Joselaine Ribas Bonij, onde mede
(Vicente Barreto/Paulo Cesar
13,00 metros.Lado Esquerdo –confronta com o lote nº 017, propriedade de Silvia Magali Contin, onde mede 13,00
e novas canções. Um dos maiores nomes da música
metros. Na linha de fundo –confronta com parte do lote nº 15, propriedade de
João Pedro Nascimento Oliveira, onde mede
JUÍZO
DE 3iJLQD
DIREITO
VARA CÍVELMigrou
DA COMARCA
CASTRO
iJLQD DA
6mR3DXORTXLQWDIHLUDGHRXWXEURGH
Pinheiro),
(ChicoDE
Cébrasileira,
por sua voz
e com
O Doutor RODRIGO YABAGATA ENDO, Juiz
de Direito conhecido
da Vara Cível nacionalmente
da Comarca de
Vania
no show
15,00 metros. Perfazendo
umaAbreu
área de 195,30
m², Imóvel“Venturo”.
de forma retangular, lado ímpar da numeração predial do
Estado do Paraná
sar), Bem ou Mal (Maurício
uma carreira coroada com muito sucesso, com
mais
de
logradouro denominado Rua Osorio Guimarães Martins, distante 18,00 metros do logradouro denominado Rua Nilton
Castro, Estado do Paraná etc.
= EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS = de possíveis interessados,
Luiz de Castro”. Ficando
cientes
de que, quem não habilitar-se
autos, não seráointimado
atos subseqüentes.
A ser meio da
Gaetani),
As Quatro
Estações laura.lobato@terra.com.br
bém releituras para
clássicos
celo
Quintanilha).
Pornos meio
que dos
está
por vir por
www.netjen.com.br
/ lauralobato11.ll@gmail.com
Lazer
& Cultura
50 discos lançados e o carinho de milhõesausentes,
de fãs pelo
incertos e desconhecidos, bem como dos seus cônjuges, se casados
e publicado na forma da lei. Ponta Grossa, aos 08 de Agosto de 2019. Eu, ___________ Paulo Roberto Duso,
(Maurício Gaetani/Ary Sper- como, Quizas, Quizas,afixado
Quizas
da escolha das canções, do música.
Brasil e pelo mundo, Rayol já garantiu seuforem.
espaço de
Escrivão, que digitei e subscrevo.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
ling/Cláudio
Rabello)
ePra
(1947)
de autoria do cubano roteiro, de frases e projeções a
honra na música brasileira. O show foi preparado
com
O Doutor RODRIGO
YABAGATA
ENDO, Juiz
de Direito da
Vara Cível
da Comarca
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão
que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam
autos de e
AÇÃO
DOMÍNIO POR
Falar
Osvaldo Ferrès, além da nova artista dialoga com os desafios de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. Terça
de Castro,com
Estado do Paraná
etc. de Amor (Tenison Del
muitooscarinho
seráDEcomposto
por um repertório
Rey/Paulo
tamcanção“Eu
e Meu Amor (Mar- de seu tempo refletindo sobre (7) às 21h. Ingressos: R$ 100 e R$ 70.
FAZ
SABER,
a todos quantos
o presenteVascon).
edital virem Há
ou dele
conhecimento
tiverem,
USUCAPIÃO ORDINÁRIA, sob nº 0003672-36.2019.8.16.0064,
que é como Ave
alguns de meus principaisem
sucessos
Maria,
Mia
que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO DE USUCAPIÃO
FÁBIO MARCONDES LEITE
Gioconda,
New
York,
requerente BENEDITO FERNANDES JUNIOR,
pela qualFascinação,
o autor pretende
adquirir
o New York, As Rosas
Juiz de Direito
EXTRAORDINÁRIO,
sob nº 0002325-65.2019.8.16.0064, em que são requerentes
não Falam e Chão de Estrelas. Além, claro,
de outras
domínio sobre: “lote de terreno urbano, localizado na Vila Rio Branco, neste
JOSÉ RONI QUEIROZ e MARCIA REGINA QUEIROZ, pela qual osA autores
'LYXOJDomR
cantora Vania Abreu
músicas inéditas”, comenta ele.
pretendem adquirir o domínio sobre: "lote de terreno urbano sob o nº 11-A, na quadra
município sob o nº 421-B-1, da quadra nº 190, com a área de 504,95 metros

Vania Abreu

Comemoração

mostra o novo show
60, localizado na Rua Maestro Benedito Pereira, Castro - Paraná, confrontando-se

Nota

'LYXOJDomR

IDMATERIA1552484IDMATERIA

Monólogo

ausentes, incertos e desconhecidos, bem como dos seus cônjuges, se casados

Entre os dias 1º e 25 de novembro, a Cia. Teatro do Incêndio
abre inscrições
o 3º Edital A Aurora é Coletiva – Residência
SÚMULA para
DE REQUERIMENTO
Artística. Serão selecionados dois coletivos teatrais para desenque mediante o presente edital CITA os possíveis interessados, ausentes, incertos
Maria Dinnies Santos, Elias Nunes Martins, Elvira Bueno Ferreira, Marcio dos Santos
Cargill Agrícola
S.A. trabalhos
CNPJ 60.498.706/0390-10
torna
pública
que em suas
volverem
de pesquisa estética
e/ou
imersão
e desconhecidos, bem como dos seus cônjuges, se casados forem, para queenturo
no é sinônimo de
futuro. E a cantora
Ferreira e Maria Luiz de Oliveira”;e sendo que mediante o presente edital CITA os
requereu
ao
Instituto
Ambiental
do
Paraná
IAP
a
prorrogação
de
sua de 2017
produções.
Durante
quatro
meses
(de
1º
de
dezembro
prazo de 15 (quinze) dias, contestem a ação, sob pena de revelia. Ciente ainda
volta aos palcos com o
possíveis interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como dos seus
de que, a falta de contestação implicará a presunção de admissão da veracidade
Licença
de aOperação
n° 30771
peloos
prazo
de validade,
Subesta18 de abril
de 2018),
grupos
poderãopara
trabalhar
nas dependesejo de mover perguntas
e
dos fatos afirmado na inicial. Consoante disposto no Art. 344 do CPC: "SE
O RÉU
sentimentos.
Acompanhada
cônjuges, se casados forem, para que no prazo de 15 (quinze) dias, contestem a
dências
da sede
do Teatro
do Incêndio, tendo apoio financeiro
ção
de
Energia
Elétrica
–
SE
138
kV
em
Castro-Paraná.
por João Cristal (teclado),
NÃO CONTESTAR A AÇÃO, SERÁAgnaldo
CONSIDERADO
REVEL E PRESIMIR-SE-ÃO
Rayol.
de R$ 16.000,00. As inscrições devem ser feitas unicamente
ação, sob pena de revelia. Ciente aindaOde
que, a falta de
contestação implicará
a
governo
para atingir
níveis de
sismógrafo,
equipamento
Xinho Rodrigues
(baixo) e
VERDADEIRAS
AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR.".
E,
pelo portal SP Cultura ( http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/
Chrys Galante (percussão)
No
sábado,
dia
18
de
novembro,
o
show
especial
e
em
quedos
registra
as vibrações
daConsoante
líderes mundiais
presunção de admissão da veracidade
fatos afirmado
na inicial.
paranos
quecampos
chegue ao conhecimento dos interessados, e futuramente ninguém
possa
traz no repertório uma seleapresentação: “Agnaldo Rayol, 60 anos depois”.
projeto/3248/), onde pode ser acessado o regulamento e o edital.
Terra,
computador
mais
rá- de
bioengenharia,
alegar computaignorância,única
mandou
expedir o presente edital, com o prazo de 30 ção
dias,deque
disposto no Art. 344 do NCPC: “SE
O RÉUo NÃO
CONTESTAR
A AÇÃO,
SERÁ
canções gravadas em
Em comemoração aos seus 60 anos de carreira, Agnaldo
Os selecionados serão convocados para uma reunião a fim de
será
publicadopor
na
forma
da
lei,
e
afixado
cópia
no
átrio
do
Fórum,
no
lugar
de
pido do mundo e os primeiros dores e ciência
espacial,
seus
discos
de
carreira
como
apresenta um espetáculo pautado por um refinado
CONSIDERADO REVEL E PRESIMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE
formalizar
a parceria,
até o dia 30 de novembro.
costume.de
DADO
Erepertório
PASSADO
cidade
e Comarca
de Castro,
Estado doNaParaná,
Volta Que o Mundo Dá
quenesta
passeia
pelos
seus grandes
sucessos
métodos de impressão são meio da introdução
uma
SÚMULA
DE RECEBIMENTO
(Vicente
Barreto/Paulo Cesar
FATO FORMULADAS PELO AUTOR." E, para que chegue ao conhecimento dos
aos vinte e quatroe(24)
diascanções.
do mês Um
de julho
do ano
de dois
mil e dezenove
(2019).
novas
dos (07)
maiores
nomes
da música
algumas das invenções chi- série de “Superprojetos”.
No
Cargill
Agricola
SA,
CNPJ
60.498.706/0390-10
torna público que irá
Pinheiro),
Migrou
(Chico
Cébrasileira,
conhecido
nacionalmente
por Juramentada,
sua voz e com que o digitei e
Eu, (Cleuza Marlene
Resseti
Guiloski),
Empregada
Vania Abreu no show “Venturo”.
interessados, e futuramente ninguém
possa que
alegarserão
ignorância,
mandou expedir
o
nesas
resgatadas
mesmo
dia da inauguração
da
sar), Bem ou Mal (Maurício
uma carreirado
coroada
com de
muito
sucesso, com mais de
requerer
ao
IAP
,
a
Renovação
da
Licença
de
Operação
para Subessubscrevi por determinação
MM. Juiz
Direito.
Renato
Wiemer
no
monólogo
Aqui
Jaz
Hery.
Gaetani), As Quatro Estações bém releituras para clássicos celo Quintanilha). Por meio o que está por vir por meio da
50 discos lançados e o carinho de milhões de fãs pelo
exposição
“A Inovação
presente edital, com o prazo de 30na
dias,
que será publicado
na forma da exposição,
lei, e
serão
feitas
apreCleuza
Marlene
Resseti
Guiloski
(Maurício
Gaetani/Ary
Spercomo,
Quizas, Quizas,
Quizas
da138
escolha
das canções,Rodovia
do música.
tacao
de
Energia
Eletrica
-SE
Kv
instalada
Engenheiro
Brasil e pelo
mundo, Rayol
já garantiu
seu espaço
deamor, da
morte,
da
homossexualidaA
escrita
polissêmica
e
cheia
de
na
China”.
Organizada
pelo
culturais,
Empregadacomo
Juramentada
afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO sentações
nesta
ling/Cláudio Rabello) ePra (1947) de autoria do cubano roteiro, de frases e projeções a
honra na música brasileira. O show foi preparado com
Serviço: Teatro
Porto Seguro, Al. Barão
Angelo
Ferrario
Lopes,
Km 115
-dialoga
Distrito
Industrial
Tatsuo
Yamade, do corpo
e da
própria
mentira.
Ele
possibilidades
do autor
canadense
Instituto Confúcio para Negó- caligrafia, canto
Autorizada
pela
Portaria
nº
01/2019
tradicional
Falar
de
Amor
(Tenison
Del
Osvaldo
Ferrès,
além
da
nova
artista
com
os
desafi
os
muito
carinho
e
será
composto
por
um
repertório
com
de
Piracicaba,
740, Campos Elíseos. Terça
cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos trinta e um (31) dias do mês de
a imaginar
respostas
Daniel
MacIvorsucessos
(conhecido
noMaria,
Bra- Miase obriga
Rey/Paulo
Vascon).
Há mototam- para
canção“Eu
Meu Amor (Mar- de seu tempo refletindo sobre (7) às 21h. Ingressos: R$ 100 e R$ 70.
cios FAAP, para celebrar seu chinês e tai chi com leque,
alguns de
meus principais
como Ave
Castro eParana.
julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, (Cleuza Marlene Resseti
Gioconda,
York,
NewHere
York, As
Rosasquestõe s como: O que acontece
Tenha um olhar amoroso
sil Fascinação,
por In OnNew
It) na
peça
Lies
5º aniversário, a exposição realizadas pelos professonão Falam
e Chão
de Estrelas.
Além, claro,
de outrasquando morremos? Como lidamos
Henry
ganha
uma versão
dirigida,
Guiloski), Empregada Juramentada, que
o digitei
determinação
do MM. Juiz de
reunirá
39 por
fotografi
as doadas
Evite uma atitude negativa perante a vida. Por que baixar o
res e alunos do Instituto
músicas inéditas”, comenta ele.
Nota
traduzida, concebida e interpretada com a morte? O amor é real ou
pelo jornal chinês Xinhua Confúcio. Para participar
Direito.
olhar para os esgotos, quando há tanto encanto ao nosso reEntre os dias 1º e 25 de novembro, a Cia. Teatro do Incêndio
Serviço: pelo
Teatro brasileiro
J. Safra, R. Josef
Kryss, 318,Wiemer,
Barra Funda,etel.
3611-3042. pura invenção da nossa cabeça? É
Renato
com
News, especialmente sele- da inauguração é necessário
dor? Pode-se sempre
achar
alguma
falha,
mesmo
nas– maiores
Sábado (18) às 21h. Ingressos: de R$ 50 a R$ 140.
abre inscrições para o 3º Edital
A Aurora
é Coletiva
Residência
direção artística de Kika Freire, no preferível a verdade ou a felicidade?
A exposição estará fazer a inscrição (http://bit.
obras
de arte, da
música
e daselecionados
literatura.
Mas
nãoteatrais
é bempara
melhor
Artística.
Serão
dois
coletivos
desenSÚMULA
DE
REQUERIMENTO
Cleuza Marlenecionadas.
Resseti Guiloski
Seria
o
tempo
uma
mentira
univermonólogo “Aqui jaz Hery”. A peça
volverem
trabalhos
de
pesquisa
estética
e/ou
imersão
em suas
dividida em dois módulos: ly/FAAP-CONFUNCIO-AIdesfrutar
seu
encanto
e
esplendor?
DE
RENOVAÇÃO
DA
LICENÇA
DE
OPERAÇÃO
Empregada Juramentada
produções. Durante quatro meses (de 1º de dezembro de 2017
apresenta um homem que entra em sal? A mentira é necessária para a
As conquistas em tempos NOVACAONACHINA).
A vida tem um lado
claro
e2018),
um oslado
escuro,
pois onas
mundo
a 18 deS.A.,
abril de
grupos
poderão
trabalhar
depenalemão FLORESTAL
ARAUCO
ARAPOTI
pessoa
jurídica
de CNPJ-MF
uma sala cheia de gente e começa vida, como afirma o filósofo
Autorizada pela Portaria
nº 01/2019
antigos,
com imagens que
da
relatividade
é
composto
luz edosombras.
Se você
dências
da sede de
do Teatro
Incêndio, tendo
apoio fideixar
nanceiro
Friedrich Nietzsche?
a
explicar
“convincentemente”
uma
n° 07.609.453/0013-00,
público
que
junto
aofeitas
IAP, unicamente
avocê se
de
R$ 16.000,00.
Asrequerer,
inscrições
devem
ser
mostram como a China conServiço: FAAP - Centro de Convenções.
que os seustorna
pensamentos
seirá
ocupem
com
a maldade,
O sismógrafo, equipamento governo para atingir níveis de
série
de fatos
existência
portal
SP Culturaválida
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/
que registra
as vibrações
da sobre
líderesamundiais
nos campos Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor
seguiu se destacar na antigui- R. Alagoas, 903, Higienópolis, tel. 3662renovação
datornará
Licençafeio.
de Operação
n° 30.235,
até 17/03/2020,
Vejapelo
somente
o bem (em
tudo,
e você absorverá
Teodoro
projeto/3248/), onde pode ser acessado o regulamento e o edital.
7288. De segunda, quartas quintas e sextas
humana.mais
Nem
mesmo
sabe secomputaé Baima, 78, Vila Buarque, tel. 99642-8350.
Terra, o computador
rá-elede
bioengenharia,
dade; e Tecnologias líderes, das 10h às 18h e aos sábados e domingos
a
qualidade
da
beleza.
Os
selecionados
serão
convocados
para
uma reunião a fim de
para
extração
de
Saibro,
instalada
no
localidade
Fazenda
Coqueiros
pido do mundo
e os primeiros
dores como
e ciência
espacial,
verdade
- e nem teria
saber
- por
Segundas
e
terças
às
21h.
Ingressos:
R$
40
formalizar a parceria, até o dia
30 de novembro. Yogananda
que revelará o esforço do das 10h às 17h. Entrada franca. Até 7/11.
Paramahansa
métodos de impressão são meio da introdução de uma
IV, Município de Imbaú, Estado
do Paraná.
por que mente tanto a respeito do e R$ 20 (meia). Até 19/12.
quadrados, confrontando-se com os lotes Serviço:
de Gentil
Pinheiros
dosR.Santos,
Galdina
Teatro
J. Safra,
Josef Kryss,
318, Barra Funda, tel. 3611-3042.
“Venturo”,
com os lotes de Lucia Barth, Constantino Ludovico Bart, Débora Cristiane
Fanha dia 7 de
Sábado (18) às 21h. Ingressos: de R$ 50 a R$ 140.
Maria de Almeida, Luiz Antônio dos Santos representado pela inventariante Zelia
Pilat, Ana Paula Fanha Pilatti e Loja Maçônica Fraternidade Castrense";novembro
e sendo

Descobertas

V

ReﬂReﬂ
exões
exões
Reﬂexões

Monólogo

Descobertas

'LYXOJDomR

algumas das invenções chi- série de “Superprojetos”. No
nesas que serão resgatadas mesmo dia da inauguração da
Renato Wiemer no monólogo Aqui Jaz Hery.
na exposição “A Inovação exposição, serão feitas apreA escrita polissêmica e cheia de amor, da morte, da homossexualidana China”. Organizada pelo sentações culturais, como
possibilidades do autor canadense de, do corpo e da própria mentira. Ele
Instituto Confúcio para Negó- caligrafia, canto tradicional
Libra:
Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br
Daniel MacIvor (conhecido no Bra- se obriga a imaginar respostas para
cios FAAP, para celebrar seu chinês e tai chi com leque,
Tenha um olhar amoroso
sil por In On It) na peça Here Lies questõe s como: O que acontece
5º aniversário, a exposição realizadas pelos professoganha uma versão
dirigida, quando morremos? Como lidamos
www.coquetel.com.br
© Revistas
COQUETEL
39 fotografi
as doadas
Evite uma atitude negativa
perante a vida.
Por que baixar o
Esta quinta é o oitavo dia da lunação. Lua em bom aspecto com reunirá
Mercúrio
permite
excelentes
o início Henry
da mares eideias
alunos desde
do Instituto
com
a
morte?
O
amor
é
real
ou
traduzida,
concebida
e
interpretada
jornal chinês
Xinhua a prejudicar
olhar para os
esgotos,
quandoItem
há tanto
encanto
ao nosso renhã. Boas novas podem surgir. Embora possa haver instabilidadepelo
emocional
que tende
as relações.
Confúcio. Para
participar A Lua em
moderno
da
Instituir
pesados
A resposta
Acessório
O de São
da nossa cabeça?
É
pelo brasileiro Renato Wiemer,
e com pura invenção
News,
especialmente
selehigienização
bucal
impostos
a (alguém)
sempre
achar alguma falha, mesmo nas maiores
da prova dor? Pode-se
para a
Nunca
é ou a felicidade?
da inauguração
é necessário
aspecto negativo com Vênus pode trazer dificuldades nos relacionamentos torna difícil estabelecer
algum
acordo. A Lua
em
preferívelesperado
a verdade
direção artística de Kika Freire,
no
corrigida
bateria
de
cionadas.
A
exposição
estará
Cidade
de
SC
inundaA
planta
como
a
obras
de
arte,
da
música
e
da
literatura.
Mas
não
é
bem melhor
fazer
a inscrição
mau aspecto com Plutão deixa as emoções intensas e os problemas podem vir à tona, ainda
mais
mágoas(http://bit.
e ressentimentos.
uma mentira univercom "C" desfrutar seu
monólogo “Aqui jaz Hery”celulares
. A peça Seria o tempo
em vão
da por
hidrelétrica
petúnia e o lírio-branco
em dois
módulos: ly/FAAP-CONFUNCIO-AIencanto
e esplendor?
A tarde deve ser mais tranquila. O Sol em bom aspecto com Júpiterdividida
traz maior
positividade.
Será ótimo eliminar as emoções
sal? A mentira é necessária para a
apresenta
um
homem
que
entra
em
As conquistas em tempos NOVACAONACHINA).
A vida tem um lado claro e um lado escuro, pois o mundo
negativas para que seja possível seguir um caminho novo de abertura e crescimento.
uma sala cheia de gente e começa vida, como afirma o filósofo alemão
antigos, com imagens que
da relatividade é composto de luz e sombras. Se você deixar
a explicar “convincentemente” uma Friedrich Nietzsche?
mostram como a China conServiço: FAAP - Centro de Convenções.
que os seus pensamentos se ocupem com a maldade, você se
série
de
fatos
sobre
a
existência
R.
Alagoas,
903,
Higienópolis,
tel.
3662seguiu
se destacar
na antiguiServiço: Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro
Adubo tornará feio. Veja somente o bem em tudo, e você absorverá
Aqueles
Lua em bom aspecto com Mercúrio
A Lua em aspecto
negativo
com
Haverá
todo
traços
7288.
De segunda,durante
quartas quintas
e sextaso dia
humana.
Nem ele mesmo sabe
se é Baima,
78,
Vila
Buarque,
tel.
99642-8350.
dade;
e
Tecnologias
líderes,
orgânico
que criam
a qualidade da beleza.
das de
10h àsemoções
18h e aos sábados
e domingos frieza
permite
excelentes ideias desde o
Vênus pode trazer dificuldades
contidas,
Escorpião:
verdadeem
- e nem teria como
saber - Segundas e terças às 21h. Ingressos: R$ 40
confusão
Instrumento
que revelará o esforço do das 10h às 17h. Entrada franca. Até 7/11.
Paramahansa Yogananda
início da manhã. Boas novas podem
nos relacionamentos
torna difícil
relacionamentos e a insegurança.
por que mente tanto a respeito do e R$ 20 (meia). Até 19/12.

ocê pode se sentir
Horóscopo
energias para você se concentrar dividido(a) entre o desejo sair da

Gêmeos
(21/5 a 21/6)

Gêmeos
(21/5 a 21/6)

Touro
(20/4 a 20/5)

Virgem
(23/8 a 22/9)

Áries
(21/3 a 19/4)

Virgem
(23/8 a 22/9)

Leão
(23/7 a 22/8)

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Simpatias que funcionam
Peixes: Você deve se sentir
Virgem: Você tem tudo para

Para ganhar dinheiro urgente: Esta simpatia deve ser

realizadamelhor
em uma se
noite
de Lua
Crescente.
noite de Lua
importar mais com o que as pespuder
passar
mais Na
tempo
Crescente, acenda uma vela dourada e, numa pequena tigesoas pensam a seu respeito. Para
com
os parentes.e aPode
render mais
la, adicione
cravos-da-índia
noz-moscada.
Misture bem.
Feito isso,
diga:
“da abundância
evitar atritos, deixe as diferenças
seapenas
agir se
emconcentre
equipe eno
serviço.
Não quero
proximidade. Agora eu invoco o toque da prosperidade! Pois
esse
é
o
meu
direito,
e
que
assim
seja!”.
Ditas
as palavras,
de lado e tente ceder um pouco. deixe a família se intrometer na sua
mantenha-se concentrado e aguarde cerca de 20 minutos
Cor: vermelho.
amorosa,
ok? Cor:
vermelho.
enquantovida
a vela
queima. Passados
os 20
minutos, apague a

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Escorpião
(23/10 a 21/11)

jos e uma maior tendência ao mau
humor. Atitudes fraternas e amigas
ganham destaque favorecendo atividades e encontros em grupo na parte
da noite. 89/389 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia

Peixes
(19/2 a 20/3)

Sol envia excelentes energias
paraíso astral e a sorte deve
para você lidar com dinheiro.
sorrir para
Sua habilidade
Dicionário
dos você!
sonhos
Mas é melhor não misturar grana
para
lidarcom
comseus
os inimigos.
outros se
JACARÉCuidado
Na deságua, perigo
Na terra,
afastesecarisma,
de pessoasvocê
traiçoeiras.
e amizade, ok? Se está só, próximo.
os
taca.
Com
tanto
só Ver
muitos jacarés, cuidado com especulações. Ser atacado,
difícil.
morto, Cor:
melhoria
financeira. Ser
amigos podem dar uma forçavencerá
na situação
ficará só
seVer
quiser.
vermemorto ou mordido por um jacaré, sorte no jogo. Números
paquera. Cor: prata.
da sorte:lho.
19, 37, 57, 59 e 60.

a organizar a vida e colocar tudo nos
seus devidos lugares. A posse e as demonstrações de ciúmes atrapalham
no amor. 57/357 – Marrom.

Aquário
(20/1 a 18/2)

jos e uma maior tendência ao mau
que pessoas não aceitam em seu
humor. Atitudes fraternas e amigas
temperamento, evite as queixas e
ganham destaque favorecendo
ativilamurias.A À
noite contato com amiAproveite para encontrar soluções,
Lua plena em Capricórnio ajuda a
dades e encontros em grupo
levantará
seu haver
astral
evite o na
mauparte
humor por questões cor-gos e familiares
se organizar.
De manhã pode
riqueiras. A Lua em seu signo ajudanesta quinta-feira.
intolerância e restrições
deseda noite. 89/389 – Branco.
88/288 aos
– Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Aquário: A Lua ilumina seu

Haverá durante todo o dia traços
de emoções contidas, frieza em
relacionamentos e a insegurança.
Evite forçar uma situação ou revelar
seu desagrado
Alimentono começo do dia.
evitado
Mesmo assim,
pode haver intolerânpelo aos desejos e uma
cia e restrições
diabético ao mau humor.
maior tendência
65/465 A– caixa,
Cinza. o

pacote ou
187Evite
- agir
a lata
semde
pensar ou usar palaproduto
vras duras
que abalem uma relação
que já esteja
difícil. Lua capricor(?) art:
(?)
niana consagrou
gera insegurança quanto
física: a
ao próprio
valor de cada um.detentora
Não
Andy
do CPF
adianta Warhol
forçar uma situação, pois

Este período exige muita paciência
A Lua em mau aspecto com Plutão
e bom senso. Embora possa tomar
deixa as emoções intensas e os
decisões, faça isso de forma pensada,
problemas podem vir à tona, ainda
vendo os dois lados de uma situação.
mais mágoas e ressentimentos. A
A Lua plena em Capricórnio
ajuda
a
Nesta
quinta
pode haver intolerânA calma deve ser mantida diante de
tarde deve ser mais tranquila. O dia
se organizar. De manhãsituações
pode inesperadas
haver no começo docia e restrições
aos
desejos.
Procure
é bom para
renovar
estoques,
fazer
dia. Não
pressa em nada, deixepensar antes
trocas e permutas,
benefi
intolerância e restrições
aostenha
desede falar
e ciando
dizeras o
tudo para a tardinha. 87/687 – Azul.
transações. 53/453 – Cinza.

Libra
(23/9 a 22/10)

Touro
(20/4 a 20/5)

Leão
(23/7 a 22/8)

Escorpião
(23/10 a 21/11)

no amor. 57/357 – Marrom.

99/399 – Amarelo.

A Lua em mau aspectoPrecisa
com seguir
Plutão
bom manter
aspecto
com
Júpiter
suas metas, semO Sol emPrecisa
o bom
senso
nas
desviar-se do
relações
profissionais Será
na parte
da
deixa as emoções intensas
e rumo
os que foi traçado.traz maior
positividade.
ótimo
mal-entendido queeliminarmanhã.
Com a Lua
plena em Capriproblemas podem vir àPrecisa
tona,evitar
ainda
as emoções
negativas
para
acabe provocando graves problemas
córnio é preciso se organizar durante
mais mágoas e ressentimentos.
A nesta quinta.que seja possível
seguir
umde
caminho
pessoais e amorosos
o dia. O final
do dia será
grande
tarde deve ser mais tranquila.
dia e concilie asnovo. Boa
disposição
com uma
senMantenha aOharmonia
motivação
para os deveres
e trabalho.
situações
para
poder
ser
mais
feliz
O
começo
da
noite
dará
a
sensação
é bom para renovar estoques, fazer
sação de que o dever foi cumprido.
até o final deste ano. 53/153 – Verde.
de que o dever foi cumprido. 58/358
trocas e permutas, beneficiando as
Analise –bem
para tomar decisão
Amarelo.
transações. 53/453 – Cinza.
importante. 78/878 – Azul.

Capricórnio
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Belchior que nasceu em 1946 e a atriz Fabiana Alvarez que nasceu em 1976.
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mas sim com um pequeno sopro. Já os cravos-da-índia e a
noz-moscada que estavam na tigela precisam ser enterrados
o mais próximo possível da porta da frente de sua casa – ou
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exija iniciativa. Não deixe as diferenças com os familiares atrapalharem a convivência em casa.
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Touro: Será mais fácil correr atrás dos seus interesses
financeiros. Mas nem por isso
dá para gastar sem controle, ok?
Terá uma dose extra de criatividade no trabalho. A dois, nada
de ciúme! Cor: pink.

3/caá — lac — zen. 4/élan — inpe. 5/elvis. 11/biomedicina.

rotina e a vontade de se isolar:
encontre um meio-termo! É hora
de fazer ajustes nos seus relacionamentos. Cor: preto.
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3/caá — lac — zen. 4/élan — inpe. 5/elvis. 11/biomedicina.
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POLICIAL EXIGIA QUANTIAS QUE VARIAVAM ENTRE R$ 4 MIL E R$ 40 MIL

PM acusado de extorsão está preso
Divulgação

Nenhuma das
três vítimas
teria pago
a extorsão

Caso do policial
corre em segredo
de Justiça

Da Redação
Está preso desde terçafeira (20) no 1º Batalhão de
Polícia Militar, em cumprimento a um mandado de busca
e apreensão em sua residência,
o policial militar M.V.S, acusado da prática de crime de
extorsão por meios eletrônicos
em pelo menos três pessoas,
dois homens e uma mulher.
Ciente da decretação de sua
prisão temporária, M.V.S se
apresentou na 3ª Cia da Polícia Militar, em Castro, e, em
seguida, foi conduzido para a
unidade da polícia militar de
Ponta Grossa onde aguarda o
andamento do processo

Caso do militar preso corre em segredo de justiça

Como agia
Afirmando possuir informações sensíveis sobre a intimidade das vítimas, o policial
militar exigia quantias vari-

áveis, entre R$ 4 mil e R$
40 mil para não divulgar as
informações. Inicialmente, ele
entrava em contato com seus
alvos por meio de perfil falso

de rede social Facebook e, em
seguida, informava um perfil
do aplicativo WhatsApp para
das iniciar e efetivar as negociações.

Investigação
O caso que levou a prisão
dp PM começou a ser investigado ainda em abril deste ano
pela 43ª Delegacia Regional de
Polícia (DRP), através do delegado Lucas Mariano Mendes,
com o auxílio da Corregedoria
Geral de Polícia Militar, que
identificou a autoria dos fatos.
Para o delegado de polícia
de Castro, nenhuma vítima chegou a pagar qualquer quantia.
“Muitas pessoas praticam crimes pela internet se valendo
do relativo anonimato que ela
proporciona. Todavia, com as
informações corretas trazidas
pelas vítimas, aliadas a um trabalho técnico-investigativo da
Polícia Civil, é possível descobrir a autoria delitiva”, descreve

Lucas Mariano. O delegado fez
questão de destacar que “a
Corregedoria da Polícia Militar
teve grande relevância na elucidação dos fatos. Foi por meio
de cruzamentos de elementos
obtidos por nós e outros dados
fornecidos por eles, que foi
possível a identificação do suspeito”, concluiu.
Capitão
Para o Capitão Aurélio,
comandante da 3ª Cia da PM
de Castro, "esse tipo de conduta não é aceita e irregularidades devem ser investigadas
e apuradas, e que se aplique o
regulamento".
Para o tenente Paulo
Ramos, do setor de Justiça e
Disciplina (JD) do 1º BPM, o
caso está sendo apurado e o
policial encontra-se preso no
quartel. Disse que não poderia
passar qualquer outra informação, porque o caso corre em
segredo de justiça.

PREJUIZO DE R$ 1 MILHÃO

ESPANCADO COM CABO DE AÇO

Homem é morto dentro de cemitério
Divulgação

Da Redação
Seria hilário, se não fosse
trágico. Na manhã dessa quinta-feira (21), foi encontrado no
interior do Cemitério da Vila
Rio Branco, ao lado da Capela,
o corpo de Erico Jackson, 31
anos. Usuário de drogas, ele
apresentava um corte profundo
no pescoço provocado por cabo
de aço.
O primeiro a ter contato
com o cadáver foi o funcionário do cemitério, por volta
das 8 horas, quando chegava
para trabalhar. Imediatamente
ele contatou com a Polícia
Militar, que acionou a polícia
civil. Segundo o investigador
Ricardo, da 43ª DRP, Erico já
era conhecido no meio policial,
com algumas passagens, inclusive usuário de drogas. Disse
também que possuía familiares e morava nos arredores do

Preso condenado por desviar
cargas da Castrolanda
Divulgação

Da Redação
Por volta das 11 horas dessa
quinta-feira (22), a Polícia Civil
de Ponta Grossa cumpriu mandado de prisão de H.S, 56 anos,
condenado a 11 anos, 6 meses e
20 dias de reclusão, em regime
fechado. H.S foi condenado pela
prática de Organização Criminosa e vinte e uma vezes por
receptação.
Os fatos teriam ocorrido entre
os anos de 2015 e 2016, quando o
grupo teria desviado diversas cargas de grãos da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, causando
prejuízo de mais de R$ 1 milhão.
A prisão ocorreu no Cairro Jardim

ria ter praticado esse crime,
Ricardo disse que as investiga-

ções estão somente começando
e que ainda é cedo para dizer.

Moto com alerta de
furto é apreendida
Da Redação

EM PALMEIRA

PONTA GROSSA

Ladrão de
farmácia é preso
Ponta Grossa - Armado
com uma faca, indivíduo assaltou
por volta das 18h15 de quartafeira (21), uma farmácia na Avenida Carlos Cavalcanti, em Ponta
Grossa, subtraindo o dinheiro
do caixa. Policiais militares, em
patrulhamento, foram acionados
pela vítima e imediatamente realizaram buscas na região. Nas
proximidades da farmácia, acabaram logrando êxito ao abordar
o autor do roubo. Com ele foram
encontrados o dinheiro levado do
estabelecimento e a faca utilizada
na ação. O homem de 28 anos
foi preso e encaminhado para a
delegacia.

FEMINICÍDIO

Preso homem
que esfaqueou
ex-companheira
Ponta Grossa - A Delegacia
da Mulher de Ponta Grossa realizou na manhã dessa quinta-feira
(22) a prisão de um homem, de
46 anos, que em 2 de agosto
praticou tentou matar a ex-companheira, de 45 anos, a esfaqueando em via pública, na Vila
Margarida. A delegada que cuida
do caso é Claudia Kruger.

Presos autores de vários roubos
Palmeira - Na tarde de
quarta-feira (21), a PM de Palmeira recebeu denúncia que um
homem estaria sendo ameaçado
de morte com arma de fogo.
Segundo informação, o autor
e mais três indivíduos são traficantes e autores de diversos roubos
a estabelecimentos comerciais na
Cidade, que teriam participado
recentemente de um roubo a um
supermercado e a um posto de
combustível na BR 277.
Com base em tais informações, as equipes deslocaram ao
local onde os suspeitos se encontravam.
A ação resultou na apreensão

Divulgação

Objetos e indivíduos
foram apreendidos

de uma arma de fogo, revólver
calibre 22, munições, entorpecentes, totalizando 93g de
maconha, 11(onze) invólucros
de substâncias crack, placas de
veículos, além de uma jaqueta de
moletom com detalhes em vermelho e uma calça camuflada,
vestuários estes reconhecidos
por terem sido utilizados em
situações de roubo.
Diante de todo o constatado,
foi dada voz de prisão aos indivíduos, e encaminhados juntamente
com os entorpecentes, arma de
fogo e objetos apreendidos para
a 40ª DRPC para demais providências.

EM TIBAGI

Armados com pistola roubam carro
Tibagi - A Polícia está a procura do carro e dos três ladrões
que levaram na manhã dessa
quarta-feira (21) o Fiat Toro, de
cor cinza, de uma moradora de
Tibagi. A vítima estava estacionando o veículo em frente a sua
residência, quando foi surpreendida pelos indivíduos, os quais
mediante ameaça com arma de
fogo, deram voz de assalto e roubaram o carro, um aparelho celular da marca Samsung, e alguns

América, próximo a um condomínio de luxo onde o condenado
residia.

ARAPOTI

Erico possuia um corte grande na região do pescoço
cemitério.
Perguntado quem pode-

Prisão ocorreu no
Bairro Jardim Amperica

pertences pessoais que estavam
no interior do automóvel. De
posse das informações, a situação
foi repassada à toda a rede do
batalhão que realizou patrulhamento, porém, sem êxito.
Ação
Entre os três ladrões, um não
fez questão de esconder o rosto
e estava armado de pistola. Ele
trajava blusa de moletom de cor
cinza, com detalhes vermelhos;

outro vestia camiseta branca, com
uma camisa por cima aberta na
frente, e o terceiro indivíduo não
soube precisar detalhes.
Fuga
Durante o patrulhamento,
os policiais militares receberam
informações que o veículo tomou
rumo a área rural, pegando a
estrada do São Domingos, que dá
acesso a cidade de Imbaú, Caetano Mendes e Telêmaco Borba.

Arapoti - Durante patrulhamento pela Rua Libano, Bairro
Humaitá, equipe da PM de Arapoti visualizou perto das 16h30
uma motocicleta Honda CG
125, estacionada, sem a placa
de identificação. Após consulta,
vereficou-se que a numeração do
chassi estava parcialmente suprimida, e o veículo possuia alerta
de furto registrado em julho deste
ano. Diante da situação amoto

foi apreendida e encaminhada à
delegacia de polícia.
Divulgação

Numeração de chassi
estava parcialmente suprimida

CASTRO

Apreendidos com pequena
quantidade de droga
Um adolescente de 16 anos
e um jovem de 19 anos foram
encaminhados a delegacia para
as medidas cabíveis, depois que
foram encontrados com eles

pequena quantidade de maconha.
Eles transitavam em via pública e
foram aborddos por uma equipe
da PM por volta das 12h50 de
terça-feira (19).
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Divulgação

* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Divulgação / Arquivo Pessoal

Liege Siqueira, eficiente secretária da diretoria
executiva da SICREDI Campos Gerais. Neste
sábado (24) ela será muito cumprimentada pela
passagem do seu aniversário. Parabéns!

Divulgação / Daniel Calvo

Divulgação / Fabiana Guedes

Recebe os parabéns nesta segunda-feira (26) a
Que alegria do
professora, ex-vice-prefeita de Castro, e agropecuarista
Vicente ao
de sucesso, Maria Helena de Albuquerque
comemorar o seu
primeiro ano de vida.
Festa maravilhosa
e recepção
perfeita dos pais
Izabela Ziareski Pallú
e Clécio Lauber
para os familiares
Em tempo de
e amigos, Viva
cumprimentar
o Vicente!
a bela Gisele
Dalzoto que
aniversariou na
quinta-feira (22)
Divulgação / Arquivo Pessoal

O sábado (17), ficou reservado para as
comemorações pelo 1º ano de vida de Maria Clara,
primogênita do casal Juliane Souza Valenga e
Diego Alves Valenga. A festa aconteceu no Galpão
do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Castro, com decoração da Provençal Festas (leia-se Sabrina Napoli). Doces especiais by Evenise Cunninghan

KOANA

Divulgação / Edison Luiz

FLÁVIO

Divulgação / Arquivo Pessoal
Divulgação / Edison Luiz

Segunda-feira
(26) será o dia
de parabenizar
Claudia Dresch
por mais um
ano de vida

O vereador Walter José de Souza e sua esposa
Koana Cristina, ela que na próxima segunda-feira (26)
será muito cumprimentada pela passagem
de seu aniversário. Parabéns!

Flávio Madalosso Vieira estará assumindo no dia 02 de
setembro a Secretaria Geral do Centro Cultural Professor
Faris Michaelle. A cerimônia será no Centro de Música,
ao lado da Biblioteca Publica Municipal Bruno Enei

PARA 6 MIL PESSOAS

Alok realiza show no
Blue Park em Foz
No dia 2 de novembro, um dos
DJ mais conhecidos no mundo,
Alok, promoverá grande show
no Blue Park, em Foz do Iguaçu
(PR). O empreendimento do grupo Mabu vem se especializando na
realização de eventos de grande
porte no ano de 2019, como
Michel Teló e a banda Melin.
"Alok é um artista internacionalmente reconhecido e, por
isso, achamos que ele seria uma
atração a altura do Blue Park.
Trazer gente desse quilate faz
parte da nossa meta de nos consolidar como uma referência em
eventos a nível nacional", explica
Elvio Andrade, Diretor Geral do
Blue Park.
Considerado um dos maiores
nomes da música eletrônica mundial, Alok é um DJ e produtor de
carreira longeva. Além de ser uma
referência musical (classificado

como o 13º melhor DJ do mundo
pela revista DJ Mag), ele também
é uma grande personalidade no
Brasil, considerado pela revista
Forbes uma das 91 pessoas com
menos de 30 anos mais influentes
do país.
O ingresso para o show vão de
R$ 50,00 (pista) a até R$ 90,00
(ala vip). Para mais informações
e adquirir o convite, acesse www.
blueparkfoz.com.br.
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