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castro recebe o primeiro tedx da região
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contrato beneficiaria empresa de esposa de vereador

Moacyr 'recua e anula'
contratação de clínica

A Prefeitura de Castro anulou o Processo de Inexigibilidade (nº 095/2019) que credenciou no dia 22 de agosto a empresa de Amanda Dekkers
Zanon Zahdi, esposa do vereador Miguel Zahdi Neto, sobrinho do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior, para a prestação de serviços de fisioterapia
para o município. A anulação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) número 18255, de 27 de agosto, após forte pressão. O vereador
poderia enfrentar uma Comissão Especial de Investigação (CEI), e até uma cassação, caso o processo continuasse.
páginas 2 e 3
Divulgação / Luciana Westephal

Caramuru Vôlei se prepara
para Paranaense 19 e Liga C

NO BOA VISTA

As dificuldades financeiras não abalaram a equipe do Caramuru Vôlei,
que já está se preparando para as disputas da Superliga C e que em breve
também deve estrear no Campeonato Paranaense 2019. O clube, que
vinha representando o Estado na Superliga Brasileira de Voleibol (Superliga A) há quatro anos, acabou não alcançando pontos no torneio para
manter-se na elite do voleibol brasileiro, e caiu para a categoria B. Porém,
devido às dívidas com os atletas, também não disputará nesta categoria,
mas, para dar continuidade ao projeto e angariar recursos para quitar as
dívidas, a equipe optou por disputar a Superliga C.
página 5

CATEGORIA LEITE

Frísia conquista
Trófeu
Destaque do Ano

Ladrão de
caminhonete
é morto por
policiais
militares em
Ponta Grossa

Marcos Bertolini, nonononononononon

OPERÁRIO ENCARA O AMÉRICA EM BH

Divulgação / José Tramontin

página 9

UPA DE CASTRO RECEBE VISITA DE MS

Divulgação

Divulgação

hoogerheide com o presidente
da Agricultura do Rio Grande do Sul

Pela segunda vez consecutiva,
a Frísia vence o Troféu Destaque
do Ano no segmento Leite. A
premiação, realizada pela revista
A Granja há 34 anos, aconteceu
na noite de terça-feira (27)
durante a Expointer, uma das
principais feiras agropecuárias
da América Latina, realizada em
página 5
Esteio (RS).

OPERÁRIO não se assusta mais com adversários

RELATÓRIO final da vistoria pode levar 30 dias

O Operário Ferroviário enfrenta o América-MG pela 20ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B neste sábado (31), no Estádio Raimundo Sampaio, às 19 horas.
O Fantasma encerrou o primeiro turno da competição com vitória em casa diante do
Figueirense por 1 a 0, acumula 28 pontos e está em sexto lugar na tabela. O América
venceu o São Bento-SP por 2 a 0 e ocupa a 13ª posição, com 24 pontos. página 4

Na quinta-feira (29) um fiscal do Ministério da Saúde fez vistoria na Unidade de
Ponto Atendimento (UPA) de Castro. O objetivo da fiscalização, que ocorre a cada
três anos, é saber como estão os atendimentos, equipamentos e parâmetros gerais da
unidade, para que o repasse mensal feito pelo governo federal possa ser continuado,
é o que explica a secretária municipal de Saúde, Maria Lidia Kravutschke. página 7

para combater queimada na região amazônica

contra sarampo

Governo do PR libera bombeiros
página 3

SMS orienta procura por vacinação
página 4
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EDITORIAL

IDEIAS ENCLAUSURADAS
Neste final de semana Castro terá um evento internacional, o
primeiro TEDx dos Campos Gerais. Trata-se de um evento onde o
principal objetivo é o compartilhamento de ideias, das mais diversas áreas e temas. Sucesso em diversas partes do mundo, o TEDx
vem ganhando espaço e tornando-se referência para quem ingressa
no mundo dos negócios como empreendedor, por exemplo, e busca
inovação. Para quem tem aquele conhecido ‘complexo de vira-lata’,
e costuma dizer que na cidade onde vive não acontece nada, não
tem o que fazer, não aparecem novidades, está ai uma bela oportunidade - de buscar o compartilhamento de experiências e conhecimento. O evento é muito bem referenciado, nasceu de uma ideia
inovadora e coloca Castro na frente de muitas cidades maiores e
mais desenvolvidas, no que diz respeito às novidades.

É possível, e preciso,
viver sem dor!

Sandro A.
Carrilho

* Dra. Gislaine Milena Marton

completo silêncio.

QUIETO
A presença do procurador jurídico da Prefeitura de
Castro, Júlio Philbert, no início da seção de quarta-feira
(28), da Câmara Municipal,
poderia ser o prenúncio de
que algo de diferente poderia
acontecer. Em vez disso, ele
foi embora, e nada de novo se
vislumbrou nos minutos que
se seguiram.

BOLETIM DE POLÍCIA
Se o vereador ainda vai
responder o rigor da lei,
para o prefeito Moacyr o
caso deve seguir na esfera
criminal depois que um
internauta, após publicar
comentário em um aplicativo, foi ameaçado fisicamente por telefone. O caso
está registrado no Boletim
de Ocorrência Policial nº
00056/2019, da 13ª RISP,
de Conceição do Araguaia.

E O DECORO?
Caso o prefeito Moacyr
Elias Fadel Junior insistisse
em manter o contrato com
a clínica de fisioterapia da
esposa do vereador Mighel
Zadhy Neto, este poderia responder por falta de decoro e
pagar caro pela atitude do tio.
Só em uma primeira análise,
incorreria em pelo menos dois
artigos do Código de Ética
e Decoro Parlamentar da
Câmara Municipal de Castro.
Ou seja, poderia enfrentar
uma Comissão Especial de
Investigação e até uma Comissão Parlamentar Processante
(CPP), e perder o mandato.

ANTES DE SER ABERTA
Vale lembrar que a contratação da empresa da esposa
do vereador Neto aconteceu
através de processo de inexigibilidade, publicado em Diário
Oficial do Município de Castro em 22 de agosto, antes
mesmo da empresa abrir suas
portas (26 de agosto).
BATE-PAPO
Se foi casual, ou combinado, o encontro do vereador Ratinho (PT) com a
pretensa candidata a prefeita
de Carambeí, Elisângela
Perdroso (PSB), deu o que
falar nesta quinta-feira (29).
Aliados do prefeito Blum
não teriam gostado de saber
desse bate-papo de uma
semana atrás, acompanhado
pela reportagem. Vale destacar que o PSB nos Campos
Gerais é de Aliel Machado,
e Ratinho foi o seu fiel escudeiro na última eleição.

E O DECORO II?
Mas o que foi apurado
nos bastidores, denota que
o caso ainda não encerrou
com o recuo do tio prefeito
que anulou o contrato com
a clínica. O sobrinho vereador ainda pode sofrer algum
tipo de punição por parte da
Casa de Leis, pois ele sabia
da contratação da clínica da
esposa e permaneceu em

Informe Publicitário

Os nervos enviam estímulos
ao cérebro, ele os manda para
o córtex cerebral que identifica
que algo não está bem, alguma
região está com dor! Sensação
que todos sentem em diversos momentos durante a vida,
mas ela se torna um problema
quando persistente. De acordo
com uma pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da
Dor (SBED), 37% dos brasileiros, especialmente os adultos,
sofrem com uma dor crônica –
denominação utilizada quando
esse desconforto persiste por
mais de três meses.
E ela pode ser debilitante,
tendo consequências tanto na
condição física, quanto psicológica e comportamental, afetando diretamente a qualidade
de vida. Há casos em que as
pessoas desenvolvem quadros
de depressão, pois se veem
impedidas de desenvolver atividades simples como ir ao
cinema, fazer uma caminhada ou
viajar, fazendo-as até mesmo se
conformarem com esse estado
de algia permanente. Mas não
é normal viver com dor e não
deveríamos nos acostumar com
isso.
Muitas vezes, o quadro pode
ter indicação cirúrgica. Caso
de um paciente que me procurou com essa prescrição para
sua hérnia de disco extrusa. O
quadro era de dor acentuada
na região lombar que irradiava
para as pernas e limitava grande
parte de suas atividades.
Mas cirurgia é um procedimento muito delicado e pode

acabar envolvendo alguns riscos. E há situações em que o
trabalho do fisioterapeuta pode
evitar a necessidade da intervenção cirúrgica ou mesmo o
uso de medicamentos por longos períodos, o que, felizmente,
aconteceu nesse caso.
Para chegarmos a resultados como esse, uma profusão
de técnicas pode ser utilizada,
proporcionando controle e
diminuição da dor e aumento do
bem-estar. Com este paciente,
o tratamento começou com
liberação miofascial, seguido
de RPG (Reeducação Postural
Global), que corrige ou atenua
alterações na coluna. No Brasil,
as dores da coluna são as principais causas de afastamento no
trabalho, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Foram ainda utilizadas
técnicas de alivio da dor com
aparelhos de analgesia de alta
tecnologia e com o Pilates,
que proporcionou melhora no
alongamento, flexibilidade e
aumento do fortalecimento
muscular. Tudo isso evitou a
cirurgia e também proporcionou
a esse paciente uma vida sem
dor que já completa 10 anos.
As regatas com o seu veleiro
voltaram a ser uma realidade, e
as dores constantes são "águas
passadas". Porque é possível
viver sem dor!

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Alvará
''O Congresso Nacional
aprovou a Medida Provisória da liberdade econômica,
que autoriza o funcionamento de atividades de

baixo risco, como o sapateiro e outros, sem a necessidade de alvará''. Disse o
mestre de tributação Dr.
Tiago.

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

* Dra. Gislaine Milena
Marton é fisioterapeuta
e proprietária da clínica
Quality Fisio & Pilates.
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Temperatura
28

ºC

12 ºC

Umidade
87%
29%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

31/08

29

ºC

14 ºC

54%
21%

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Domingo
01/09

18 ºC
13 ºC

97%
46%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Segunda
02/09

REDAÇÃO

Clima

14 ºC
9 ºC

100%
48%

Nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite pode garoar.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 29/08/2019
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CONTRATO BENEFICIARIA EMPRESA DE ESPOSA DO VEREADOR MIGUEL ZADHI NETO

Moacyr anula processo de contratação
DIA 22/08/2019

FORÇA DA FAEP
A Faep mostrou sua força ao reunir mais de 1,5 mil produtores na Assembleia Legislativa para a audiência sobre o fim da
vacinação da aftosa no Paraná, o que deve ocorrer em 2021.
Na foto, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) conversa
com o presidente da Faep, Ágide Meneguette, e garante o apoio
do legislativo aos agricultores do Estado.
Divulgação / Orlando Kissner/Alep

DIA 27/08/2019

Processo foi
anulado após
polêmica e
questionamentos
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A Prefeitura de Castro anulou o Processo de Inexigibilidade
(nº 095/2019) que credenciou
a empresa de Amanda Dekkers
Zanon Zahdi para a prestação
de serviços de fisioterapia para
o município. A anulação foi
publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) número 18255,

de 27 de agosto. “O prefeito
municipal no uso das suas atribuições legais, tendo em vista o
parecer jurídico exarado dentro dos autos, decide anular,
nos termos do artigo 49 da Lei
Federal n 8.666/93, o processo
de inexigibilidade n 95/2019,
bem como todos os atos dela
decorrentes”.
A reportagem do Página
Um News tentou ouvir representantes da Prefeitura sobre o
parecer jurídico citado no termo
de anulação, porém, não houve
êxito nas tentativas de contato.
Relembre o caso
A empresa especializada em
prestação de serviços de saúde
em fisioterapia, Centro Tera-

Ponta Grossa - O prefeito
Marcelo Rangel retirou na quintafeira (29) para análise o projeto
de lei 226/2017, que regulamenta a atuação de motoristas do
transporte individual por aplicativos no município. O objetivo
do Executivo é apresentar uma
nova emenda ao texto, substituindo a taxação de motoristas de
aplicativos por uma doação para
a promoção de políticas públicas
voltadas à assistência de crianças
com deficiência. “Ponta Grossa
regulamentará
o serviço de
transporte individual por aplicativos como determina a lei e como
acontece em diversas outras cidades do país. A novidade é que
trocaremos a taxação, que normalmente é prevista nas regulamentações desse tipo, por uma
doação mensal para a promoção
de políticas de assistência a crianças com deficiência na cidade”,
explica o prefeito Marcelo Rangel. Atualmente, o transporte
de pessoas com deficiência é
realizado por entidades assistenciais mantidas pela Prefeitura. Já
o Centro Esportivo para Pessoas
com Deficiência é mantido através
de recursos do IPTU.
A intenção, segundo o prefeito, é de que as empresas de
aplicativos destinem mensalmente
cerca de cinco reais, por motorista, para auxiliar no transporte
de crianças especiais e na manutenção do Centro Esportivo para
Pessoas com Deficiência “Jamal
Farjallah Bazzi”. “Com isso, os
aplicativos serão devidamente
regulamentados, operando de
forma legal em Ponta Grossa e
, ao mesmo tempo, promovendo
uma ação social que beneficiará
centenas de crianças com deficiência na cidade”, declara.

dades para o dia 27, e já estar
credenciada para as atividades,
no dia 22 deste mês.
Ameaças
Um agricultor que comentou
o fato nas redes sociais acabou
sendo ameaçado pelo prefeito.
Após ter acesso ao comentário
publicado por meio de um grupo
de aplicativo, Fadel entrou em
contato por telefone com o responsável, a ligação não foi atendida, mas o prefeito gravou uma
mensagem de voz para o cidadão, ameaçando quebrar seus
dentes.
As ameaças acabaram resultando em um Boletim de Ocorrência, registrado na cidade onde
o agricultor ameaçado reside.

CÂMARA DE CASTRO

TRANSPONTE INDIVIDUAL

Rangel apresenta
emenda ao
projeto de
regulamentação

pêutico SF Saúde e Fisioterapia
Especializada, havia sido credenciada para prestar serviços
para o município, por meio de
um processo de inexigibilidade,
(contratação de empresa para
prestação de serviços através de
chamamento público). O extrato
do processo é de 22 de agosto,
e o valor total de R$ 93.670,00
ano.
O que chamou atenção
de alguns cidadãos e acabou
gerando certa polêmica é o fato
de a empresa pertencer à esposa
de Miguel Zadhi Neto, que além
de vereador em Castro, também
sobrinho do prefeito, Moacyr
Fadel. Também levantou questionamentos o fato de a empresa
ter anunciado o início das ativi-

Aprovado repasse para entidades
Da Assessoria *
A Câmara Municipal de Castro
aprovou por unanimidade, durante
a sessão ordinária desta quartafeira (28), convênios do Poder Executivo com a Casa da Criança e do
Adolescente Padre Marcello Quilici
e com a Associação de Assistência
Social da Castrolanda. A vereadora
presidente, Fátima Castro (MDB),
explica que os termos foram votados com extrema urgência para
beneficiar as entidades.
“A Prefeitura protocolou os
termos no dia 22 de Agosto. Pelo
trâmite normal da Câmara, eles
demorariam mais 21 dias para
serem votados. Conversei com as
comissões e concluímos que era
necessário agilizar o processo.
Então, apresentei um requeri-

mento para que os convênios
fossem discutidos e votados uma
única vez nesta sessão. Os vereadores concordaram e aprovamos e
isso beneficia as instituições, pois
graças ao nosso esforço, elas já
terão os recursos liberados este
mês”, explicou.
Além dos convênios, também
foram aprovados outros onze
projetos que já haviam sido apreciados na sessão passada e retornaram para segunda votação. Por
unanimidade, os legisladores aprovaram nove projetos que solicitavam autorização para abertura de
crédito adicional, um que altera a
Lei 2866/2014 para incluir uma
escavadeira hidráulica na relação
de equipamentos disponibilizados
para a prestação de serviços públicos e outro que cria a Camerata

Cidade de Castro.
Tribuna
A vereadora presidente Fátima
Castro (MDB) utilizou a tribuna
para se expressar durante a sessão.
Segundo ela, a Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais (APAE)
havia solicitado a tribuna para falar
sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e
Múltipla. No entanto, não puderam
comparecer e na data e horário da
sessão e, portanto solicitaram para
que ela realizasse a leitura de um
texto divulgando e comemorando a
Semana que, este ano, tem como
tema "Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas".
* Com Redação

PARA COMBATER QUEIMADA NA REGIÃO AMAZÔNICA

Governo do PR libera bombeiros
Redação ADI Curitiba
Governador Carlos Massa
Ratinho Junior atende solicitação
do ministro Sérgio Moro e 30
militares do Estado embarcam
no domingo (01) para ajudar a
debelar os focos de incêndio dentro da Amazônia Legal. Primeira
missão será na região da Serra do
Cachimbo, no Pará.
O Paraná vai atuar no combate
aos focos de incêndio na Região
Amazônica. Uma equipe de 30
bombeiros militares do Estado vai
integrar a Operação Verde Brasil
por determinação do governador
Carlos Massa Ratinho Junior, que
atendeu prontamente uma solicitação de apoio feita pelo ministro
Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública.
“O nosso Corpo de Bombeiros é referência para o Brasil e o
Paraná tem o dever de colaborar
com o País”, afirmou o governador.

“Não pensei duas vezes quando
fomos acionados pelo ministro
Sérgio Moro”, ressaltou ele, destacando que o Estado pode colaborar
com equipamentos e veículos caso
seja necessário, como aconteceu no
auxílio dado pelo Paraná às buscas
de vítimas da tragédia de Brumadinho no início do ano.
Responsável pela expedição, o
tenente-coronel Edson Manassés
explica que o grupo paranaense
ficará encarregado de debelar o fogo
na região da Serra do Cachimbo,
no Pará. A previsão inicial é uma
missão com duração de 15 dias.
“É uma ação importante para
o mundo inteiro e ajudar a acabar
com os focos de incêndio marca a
história do Corpo de Bombeiros do
Paraná”, afirma o tenente-coronel,
que é chefe da terceira seção do
Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, responsável pelo planejamento e operações estratégicas.
O oficial é especialista em incên-

dios florestais. Atua na área desde
1995 e ajudou a controlar um grande
incêndio em Roraima, em 1998. “A
primeira ação é integrar as forças e
fazer um reconhecimento do local. A
partir daí dividir a equipe e montar
as estratégias adequadas para a missão na floresta”, explica.
Manassés destaca ainda que
foram recrutados dentro da corporação bombeiros com mais experiência em grandes incêndios dentro
de matas. É o caso do capitão André
Luiz Ekermann.
Brumadinho
Essa é a segunda vez em 2019
que equipes locais de bombeiros são recrutadas pelo Governo
Federal para ajudar em missões
especiais. O Paraná foi um dos
primeiros estados do País a enviar
especialistas para Brumadinho, em
janeiro, após a cidade mineira ter
sido atingida pelo rompimento da
barragem do Córrego do Feijão.

RADARES E MULTAS
Os brasileiros estão
divididos em relação a proibição do uso de radares e
sobre propagada indústria da multa nas estradas.
Para 46,6%, os radares
devem proibidos e 35,6%
são a favor. Já para 53,6%
os radares são utilizados
principalmente para multar
e arrecadar e não para educar, e na maioria das vezes,
são instalados sem estudos.
A favor dos radares são
32,9%. Os dados são da
pesquisa MDA/CNT que
entrevistou 2.020 pessoas
entre os duas 22 e 25 de
agosto.
REMÉDIO
DA MACONHA
Em outro levantamento,
do Paraná Pesquisas, 47%
dos brasileiros foram favoráveis a liberação da venda
de medicamentos feitos à
base da maconha. Os contras somaram 44,2%. O
instituto entrevistou 2.018
pessoas entre os dias 20 e
25 de agosto em 160 cidades dos 26 estados mais o
Distrito Federal.
EU TAMBÉM SOU
O advogado Thiago
Chamulera confirmou que
é pré-candidato a prefeito
de Curitiba pelo Patriota.
Outro pré-candidato pelo
mesmo partido é o também
advogado Ogier Buchi. Os
deputados Gustavo Fruet e
Goura são pré-candidatos
pelo PDT. No PT, o ex-deputado Rosinha, a ex-viceprefeita Mirian Gonçalves
e o deputado Tadeu Veneri
devem disputar a indicação
do partido.
DESCONTO
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o relatório do
deputado Vermelho (PSD)
ao projeto de lei que prevê
desconto de até 70% às
multas ambientais aos produtores rurais que recuperarem áreas de preservação
“São valores exorbitantes,
que fogem de realidade
impossíveis de serem pagos
pelos pequenos produtores,
que mal conseguem o sustento da família”.
LICENÇAS E ALVARÁS
A prefeitura de Londrina vai montar uma força
tarefa para avaliar licenças
e alvarás comerciais após
as entidades do setor repudiarem os excessos de uma
fiscalização em um restaurante onde foram utilizados dezenas de agentes e
viaturas."Este grupo terá

nossa participação direta
para apurar as denúncias,
especialmente na prevenção
e apresentação de sugestões para melhorar o setor",
disse o presidente da Abrabar, Fábio Aguayo.
PARCERIA
O
deputado
Cobra
Repórter (PSD levou um
grupo de prefeitos para
conhecer o projeto social
do Athlético Paranaense
em Curitiba. O projeto já
atende 14,3 mil crianças em
todo Brasil e países como
Índia e Quênia. "A parceria
com as prefeituras é importante. As crianças vão ter
um espaço para lazer, atividade física com a instrução
de professores capacitados.
Assim, ficam longe das drogas e podem até influenciar
a família a ter uma iniciação
esportiva em tempos que a
convivência familiar se torna
tão rara, porque a maioria
fica envolvida com os celulares e outros equipamentos
eletrônicos", destacou.
CONSUMO SOBE
A intenção de consumo
das famílias, divulgado pela
Fecomércio, subiu 9% em
agosto após cinco quedas
consecutivas. Dos 98,3
pontos
registrados
em
julho, a menor pontuação
desde setembro de 2017,
o índice passou para 107,1
pontos neste mês, passando
a ser considerado positivo.
As famílias com renda superior a dez salários mínimos
são as mais animadas, com
variação mensal de 15,9%.
Entre as famílias de menor
renda o indicador subiu
7,4% de julho para agosto.
REUNIÃO DO PSB
Em Brasília, o PSB
reúne o diretório nacional nesta sexta-feira, 30, e
sábado, 31, para debater a
pauta da conferência nacional e ainda o julgamento dos
processos disciplinares aos
10 deputados federais que
votaram a favor da reforma
da Previdência. O partido
fechou questão contra a
proposta.
BLACK FRIDAY
A Semana do Brasil - o
Black Friday da Pátria - na
semana do 7 de setembro, já
conta com a adesão de 300
empresas, entre elas a Havan
e a Riachuelo. Oferecendo
uma série de descontos, as
empresas querem aquecer
as vendas em um mês sem
datas fortes no varejo.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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PRIMEIRO JOGO DO SEGUNDO TURNO

Operário encara o América em BH
Divulgação

Fantasma
terminou
primeiro turno
embalado

NA PRAÇA EDMUNDO MERCER

Container Cultural anima
noite tibagiana com peça

Com Redação
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário enfrenta o
América-MG pela 20ª rodada
do Campeonato Brasileiro da
Série B neste sábado (31), no
Estádio Raimundo Sampaio, às
19 horas.
O Fantasma encerrou o primeiro turno da competição com
vitória em casa diante do Figueirense por 1 a 0, acumula 28
pontos e está em sexto lugar na
tabela. O América venceu o São
Bento-SP por 2 a 0 e ocupa a
13ª posição, com 24 pontos.
No confronto da primeira etapa
do Brasileirão Série B, o Operário ganhou da equipe mineira

Divulgação

Operário não se assusta mais com os adversários

por 1 a 0, com gol do atacante
Uilliam.
Em entrevista, o treinador
Gerson Gusmão falou sobre o
adversário. “O América está em

Tibagi - Após a confirmação de sete casos de sarampo
no Paraná e a liberação de uma
dose da vacina contra a doença
para bebês de 6 a 11 meses, a
Secretaria Municipal de Saúde
de Tibagi orienta que a população procure os postos de saúde
para verificar se está em dia com
as vacinas. Crianças com 12
meses, adultos de até 29 anos,
devem ter duas doses comprovadas na carteira de vacinação e
pessoas de 30 a 49 anos tem que
ter uma dose confirmada. Aqueles com idade entre 1 ano e 49
anos, que não tomaram a vacina,
ou tem dúvidas, devem procurar
a unidade de saúde mais próxima
para se imunizar.
Para vacinar-se basta procurar qualquer unidade de saúde e
a Clínica da Mulher e da Criança,
que estão abertas diariamente,
munido de carteirinha e documento de identificação.

melhor fora de casa neste jogo e
esperamos ter êxito. Seria excelente iniciar o segundo turno com
uma vitória fora e vamos a Belo
Horizonte com esse objetivo.”

OBRAS EM ANDAMENTO

CONTRA SARAMPO

SMS orienta
procura por
vacinação

ascensão, se recuperando na
competição, mas tenho certeza
que temos condições para conseguir o resultado positivo. A nossa
equipe já deve se apresentar

Tibagi foi primeira cidade dos Campos Gerais a receber turnê

Contrução de 154 casas é aguardada
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - Nos próximos
meses o sonho de 154 famílias
será realizado com a entrega
das chaves da casa própria. Na
quarta-feira (28) foi realizada
reunião, na Prefeitura de Carambeí, para tratar dos detalhes do
final das obras de construção
dos Residenciais Cidade Nova,
Eldorado e Novo Horizonte que
totalizam 154 unidades.
O prefeito Osmar Blum
(PSD) recebeu na sala de reuniões, o Superintende de Obras
da Cohapar, Fábio Ortigara; o
gerente da Caixa Econômica
Federal, Alain Rafael Bottega;
o assessor do deputado federal Pedro Lupion, João Naime;
o engenheiro Thiago Rangel
Ribeiro, da empreiteira responsável pela obra Construtora
Pizolato, o chefe de gabinete,
Márcio Taques, o secretário
municipal de Finanças, Marcelo
Greskiv e o diretor do Departa-

Reunião tratou de detalhes
mento de Habitação e Interesse
Social, Kleber Pedroso.
Após a reunião na Prefeitura, as autoridades vistoriaram
as obras nos três residenciais
que estão na fase final de construção no Jardim Novo Horizonte, Jardim Eldorado e no
Bairro AFCB. O processo de
seleção das famílias que serão
beneficiadas está sendo rea-

lizado pela Caixa Econômica
Federal.
A construção das moradias
é uma parceria da Prefeitura de
Carambeí, Governo Federal por
meio do programa Minha Casa
Minha Vida (MCMV), Caixa
Econômica Federal e Governo
do Paraná por meio da Cohapar. O investimento ultrapassa
os R$ 11,3 milhões.

Da Assessoria
Tibagi - Na terça-feira
(27), a Praça Edmundo Mercer
foi palco do Container Cultural,
projeto itinerante que contou
com a apresentação da peça
'Entre Tangos e Fandangos', distribuição de livros e apresentações culturais de artistas locais.
Tibagi foi o primeiro município
a receber essa segunda etapa do
projeto.
Richard Rebelo, intérprete
de Valdecir e protagonista da
peça, destacou toda a sua alegria em iniciar a nova temporada do projeto em Tibagi. “A
gente está muito feliz, porque
está retornando para fazer essa
temporada em outras cinco
cidades. É sempre uma alegria
muito grande fazer um espetáculo em praça, para o público
aberto. A gente já fez 24 cidades e algumas outras apresentações em Curitiba. Tibagi estreia
para gente esse novo momento,
essa temporada curta, mas uma
alegria para gente poder voltar a
fazer esse espetáculo”, disse.
Beto Collaço é diretor musical e compositor da peça. Ele
explicou como foi o processo
de criação da trilha sonora.
“Fiz a música antes de ler, praticamente, o texto, pela referência da história da argentina
e o brasileiro, a relação deles

e ao mesmo tempo a conotação
latino-americana. No começo
foi difícil, mas depois clareou”,
falou
Flora Vieira Chagas também
faz parte do elenco e comentou
sobre a experiência que o público
pode ter assistindo à peça. “Eu
acho o teatro transformador de
todas as formas. É uma peça
bem legal, de comédia que também tem várias reflexões a se
fazer e eu acho que é catártico
também, porque a gente trata de
questões felizes e questões não
tão felizes assim. Eu acho que
o teatro tem esse duo mesmo,
de trazer a emoção, o contato, o
ser humano se encontrando com
outro ser humano”, afirmou.
Luís Fernando Diogo também faz parte do elenco e
comentou um pouco da sua
experiência em Tibagi. “É a primeira vez aqui, sou curitibano e
não conhecia Tibagi. Eu gostei
muito, é uma cidade bem menor
do que a gente está acostumado,
com outro movimento das coisas, mas quem sabe é isso que
a gente veio fazer aqui. Trazer
esse movimento”, finalizou.
A noite ainda contou com
apresentações da Banda Municipal, da Escola Municipal de
Dança (EMD), de professores
do Departamento de Cultura e
do Coral Mensageiros da IER
São José.

ESGOTO A CÉU ABERTO

Prefeitura e Sanepar
firmam nova parceria
Divulgação

Detalhes foram discutidos em reunião
Tibagi - Após receber recorrentes reclamações do mau cheiro
de esgoto em vias centrais e no
bairro Santa Paula, a Prefeitura
de Tibagi procurou a Sanepar
para verificar o que seria a razão
do odor. Em reunião, no Palácio
do Diamante, na terça-feira (27),
o executivo e a companhia da
saneamento firmaram uma parceria para conscientizar os moradores em relação ao lançamento de
esgoto em galerias pluviais.
O secretário municipal de
Administração, Marcus Cioffi, detalhou como serão feitos
os trabalhos nas residências.
“Daremos orientações aos proprietários de residências para
que não depositem dejetos de
qualquer natureza nas galerias.
A princípio, a Prefeitura visitará
residências da sede, para que as
pessoas sejam conscientizadas

e fazerem uso do saneamento
básico disponível para tal. Após
as fases iniciais serão tomadas as
medidas cabíveis”, diz.
De acordo com a gestora
de educação socioambiental da
Sanepar, Crislaine Mendes, o
trabalho será extenso e minucioso. “A gente vai fazer vistorias,
abordagens domiciliares para
verificar como que está a interligação na rede coletora ou na
galeria. Vai ser um trabalho bem
extenso, não vai ser de uma hora
para outra. Além das abordagens
domiciliares a gente vai fazer
eventos comunitários, cursos de
formação. A ideia é melhorar as
condições ambientais do município”, garante.
A Sanepar oferecerá capacitação para os servidores públicos
que participarão das ações, já no
mês de setembro.
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RECOMEÇO

Caramuru Vôlei
se prepara
para Paranaense
Time irá
enfrentar São
José dos Pinhais
no dia 4
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

As dificuldades financeiras não abalaram a equipe do
Caramuru Vôlei, que já está se
preparando para as disputas
da Superliga C e que em breve
também deve estrear no Campeonato Paranaense 2019. O
clube, que vinha representando
o Estado na Superliga Brasileira
de Voleibol (Superliga A) há
quatro anos, acabou não alcançando pontos no torneio para
manter-se na elite do voleibol
brasileiro, e caiu para a categoria B. Porém, devido às dívidas com os atletas, acumuladas
durante o campeonato, também
não disputará nesta categoria,
mas, para dar continuidade
ao projeto e angariar recursos
para quitar as dívidas, a equipe
optou por disputar a Superliga

C. “Devido as dívidas, automaticamente o Caramuru perdeu a
vaga da liga B, mas jogaremos
a C, com um orçamento muito
modesto, para que sobre para
pagarmos as contas aos poucos, até que consigamos quitar
a dívida da última temporada,
e para mantermos os compromissos da temporada atual”,
explicou o técnico do time,
Fábio Sampaio.
O técnico também falou
sobre o atraso no pagamento de
salários dos atletas, e sobre as
causas do acúmulo, que resultou inclusive em um manifesto,
feito recentemente pelos jogadores. “Infelizmente o Caramuru foi bastante prejudicado
por alguns patrocinadores, três
grandes empresas falando precisamente, que inclusive tinham
seus nomes estampados nas
camisas dos jogadores, acabaram nos deixado na mão, não
cumpriram com seu papel”,
destacou.
De acordo com Fabio Sampaio, os esforços para que o
time tenha bom desempenho
nos campeonatos, Parana-

ense e Superliga C, significam
um recomeço para a equipe.
“Começamos tudo de novo,
como tinha sido lá atrás, em
Castro, com muita dificuldade,
mas sem medo nenhum. O
Caramuru está muito decidido
a se reconstruir e a honrar seus
compromissos como sempre
fez, quando estávamos em
Castro, no começo, poucas
pessoas acreditavam que daria
certo, o mesmo acontece hoje,
mas nós voltaremos a representar o estado no maior campeonato de voleibol do mundo, não
tenho dúvida disso [...] temos
um produto e um elenco, e
vamos competir. O Caramuru
não foi culpado, mas é responsável pela dívida com os atletas
[...] não é feio ter humildade
de reconhecer seus erros, mas
acima de tudo, acreditar que vai
dar a volta por cima, e assim
será”, ressaltou.
Projeto
O Caramuru mantém atualmente um projeto social que
envolve cerca de 600 pessoas
em Ponta Grossa. O técnico da

Paranaense 2019 e Superliga C estão no calendário do time

equipe destacou a atividade e a
parceria, mantida com a Prefeitura da cidade. “Muitos municípios não tem um projeto assim,
em diversas modalidades. O
Caramuru, através da parceria
com Ponta Grossa no uso da

arena, mantém a contrapartida,
fazendo acontecer o projeto
social”, salientou, lembrado
ainda o apoio dado ao time
diretamente pelo prefeito, “ele
tem sido extremamente solidário, fez visitas com a gente,

colocou pessoal para nos dar
assistência e assessoria, ele
mesmo faz telefones, marca
reuniões, visitou estatais, reforçando a marca Caramuru e ajudando Ponta Grossa a crescer
no voleibol”, finalizou.

ATÉ ESTA SEXTA-FEIRA

Social promove Semana Pegagógica
A Secretaria Municipal da
Família e Desenvolvimento Social
está promovendo a Semana
Pedagógica para profissionais
que trabalham nos equipamentos
públicos e em organizações não
governamentais com o Serviço
de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV). O evento
iniciou nesta quarta-feira (28)
e segue até sexta-feira (30) no
Centro de Referência e Assistência Social Luís King.
Durante a capacitação serão
abordados os fundamentos do
SCFV, a execução dos serviços,
público prioritário, organização
dos grupos, metodologia para
o planejamento das atividades
e trabalho Inter setorial, entre
outros.
A secretária municipal da
Família e Desenvolvimento
Social, Ana Carolina Barros,
destacou que a capacitação é
importante para a padronização
dos procedimentos, oferta de
serviços com qualidade e atendimento ao público prioritário.
"Quanto mais afinados estivermos, melhor vamos trabalhar
para maximizar o atendimento às
pessoas que precisam", disse.

Divulgação

Capacitação é importante para padronização dos procedimentos
Serviço
O Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos é
um serviço da Proteção Social
Básica ofertado de forma complementar ao trabalho social com
famílias por meio do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral
às Famílias (PAIF) e Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos
(PAEFI).
Possui um caráter preventivo
e proativo, pautado na defesa
e afirmação dos direitos e no
desenvolvimento de capacidades
e potencialidades dos usuários,
com vistas a alcançar alternativas
emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades

LOA 2020

Lei Orçamentária Anual de
Palmeira é apresentada
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Finanças realizou
audiência pública na tarde de
terça-feira (27), para apresentar a Lei Orçamentária Anual
(LOA) que será executada pela
Prefeitura de Palmeira durante
o exercício de 2020. É através
da LOA que o Município gerencia as receitas e despesas públicas para o próximo ano.
Eloir
José
Voichicoski,
secretário municipal de Finanças, recebeu o público presente
e falou sobre a importância da
LOA. “Através desta ferramenta
conseguimos planejar como será
o ano financeiro do Município
em 2020, atendendo as reais
necessidades dos palmeirenses
com informações repassadas
pelos próprios moradores, através do formulário online que
ficou disponível a todos por dois
meses, e de dados disponibilizados pelas próprias Secretarias”
destacou.
As apresentações das receitas
e despesas para o ano seguinte
foram feitas por Manuella Ferreira Marques, contadora do
Município, e Alysson José de
Araújo, diretor de Contabilidade
e Finanças, respectivamente.
Eles detalharam valores como
receitas correntes, receitas de
capital e despesas com órgãos
diretos e indiretos.
A receita corrente prevista
para o ano de 2020 para o

Município de Palmeira é de R$
104,1 milhões e a receita de
capital é R$ 46,2 milhões, totalizando aproximadamente R$
150 milhões.
As Secretarias que receberão o maior montante são a
de Obras e Infraestrutura, com
R$ 40,6 milhões, de Educação, com R$ 36,9 milhões,
e de Saúde, com R$ 26,3
milhões. Os demais órgãos
que recebem parte do orçamento municipal são a Câmara
Municipal (R$ 4,4 milhões),
Gabinete do Prefeito (R$ 684
mil), Controladoria Geral (R$
246 mil), Procuradoria Geral
(R$ 799 mil), Urbanismo (R$
3,2 milhões), Finanças (R$
17,5 milhões), Gestão Pública
(R$ 2,5 milhões), Indústria e
Comércio (R$ 929 mil), Agricultura e Pecuária (R$ 1,5
milhão), Meio Ambiente (R$ 4,5
milhões), Esporte e Lazer (R$
1,4 milhão), Assistência Social
(R$ 5,2 milhões) e Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo
e Relações Públicas (R$ 2,9
milhões). A reserva de contingência será de R$ 282 mil.
Já os órgãos indiretos movimentarão pouco mais de R$ 20
milhões, sendo R$ 4 milhões
através do Instituto Municipal de
Assistência à Saúde (Imasp) e
R$ 16,7 milhões com o Regime
Próprio de Previdência Social
(RPPS).

sociais e o estímulo à autonomia
dos usuários.
Os usuários são divididos em
grupos a partir de faixas etárias,
considerando as especificidades e
os ciclos de vida. O trabalho nos
grupos é planejado de forma coletiva, contando com a participação
ativa do técnico de referência, dos
orientadores sociais e dos usuários. É organizado em percursos,
de forma a estimular as trocas
culturais e o compartilhamento de
vivências, desenvolver junto aos
usuários o sentimento de pertença
e de identidade, e fortalecer os
vínculos familiares, sempre sob a
perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e
comunitária.

CATEGORIA LEITE

Frísia conquista
Troféu
Destaque do Ano
Pela segunda vez consecutiva,
a Frísia vence o Troféu Destaque
do Ano no segmento Leite. A
premiação, realizada pela revista
A Granja há 34 anos, aconteceu na noite de terça-feira (27)
durante a Expointer, uma das
principais feiras agropecuárias
da América Latina, realizada em
Esteio (RS).
O troféu reúne 30 categorias
dos segmentos pecuário, agrícola,
agronegócio e setores ligados
direta e indiretamente ao campo.
A votação, que ocorreu de forma
direta e espontânea pelos leitores
da revista, aconteceu de 1º de
junho a 15 de julho deste ano.
O diretor-conselheiro de Pecuária Leiteira da Frísia, Raphael
Cornelis Hoogerheide, representou a cooperativa no evento
de entrega do prêmio junto com
Luciano Tonon, coordenador da
cooperativa. Hoogerheide destaca
a importância do prêmio em um
segmento que a cooperativa tem
um laço histórico, além de realizar sucessivos investimentos em
qualidade e gestão das propriedades pelos cooperados.
“Nos orgulha muito receber
esse tradicional prêmio, que
coroa a nossa trajetória de trabalho, sempre buscando a qualidade do produto, com animais
de alta genética e manejo de
excelência”, destaca o diretorconselheiro.
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R$ 350 MILHÕES
PARA FINANCIAR
PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA
E SEGURANÇA PÚBLICA.

O Governo do Paraná lançou o maior Banco de Projetos do Brasil, que vai
financiar os estudos sobre obras em todo o Estado para reestruturação
de rodovias, ferrovias e garantir mais segurança a todos os paranaenses.

R$ 290

MILHÕES

Infraestrutura rodoviária
DER e Rede de Integração

R$ 40

MILHÕES

Infraestrutura ferroviária
FERROESTE/SEIL/SEPL

R$ 20

MILHÕES
Segurança Pública
SESP
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PARA CONTINUIDADE DE REPASSES DO GOVERNO FEDERAL

UPA de Castro recebe vistoria de MS
Divulgação

Unidade
recebe recurso
da União e é
custeada pelo
município

restante dos recursos que mantem a unidade é custeado pelo
município.

'IDEIAS ENCLAUSURADAS'

TEDx promove treze
palestras no sábado

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Na quinta-feira (29) um
fiscal do Ministério da Saúde
fez vistoria na Unidade de
Ponto Atendimento (UPA) de
Castro. O objetivo da fiscalização, que ocorre a cada três
anos, é saber como estão os
atendimentos, equipamentos e
parâmetros gerais da unidade,
para que o repasse mensal feito
pelo governo federal possa ser
continuado, é o que explica a
secretária municipal de Saúde,
Maria Lidia Kravutschke. “Foi
uma visita técnica para requalificação da UPA, corresponde
aos recursos financeiros que
recebemos mensalmente do
governo federal, no valor de
R$ 125 mil. Agora a unidade
fica requalificada até o ano de
2022, quando faremos novamente”, destacou.

os outros R$ 125 mil conforme
resultados das fiscalizações, se
atender ao padrão exigido. O

Luana Dias
Especial para Página Um News

Relatório final da vistoria pode levar 30 dias

De acordo com a secretária, o relatório final da vistoria
pode levar até 30 dias para
ser concluído, porém, o profissional que visitou a unidade já
teria sinalizado que não haverá
perca de recursos. “A UPA não
perdeu ponto em nada, ainda
iremos aguardar para saber se
virão outras orientações, mas
ele deixou bem claro que não
perderemos os repasses, não
foi constatado nada que desabilite a unidade”, ressaltou
Maria Lidia.

A secretária também falou da
importância de a vistoria ocorrer periodicamente, “é muito
importante recebermos essa
vistoria, porque se não estivermos fazendo tudo de acordo,
a gente vai corrigir, conforme
os parâmetros, mas o trabalho
da equipe e os resultados em
geral foram satisfatórios, independente, essa fiscalização tem
que acontecer, é também uma
forma de a União fiscalizar e
ver como tudo está”.
Os principais itens que

fazem parte da vistoria são a
quantidade de profissionais
atuantes, equipamentos, escalas dos profissionais, registro dos mesmos no Conselho
Regional de Medicina (CRM),
referência de hospitais para
onde os pacientes são encaminhados, acolhimento aos usuários e o fluxo da unidade. Ao
todo, a UPA recebe o valor de
R$ 300 mil por mês, vindos do
governo federal, sendo R$ 175
mil pela existência, ou seja,
independente de parâmetros, e

Neste sábado (31) Castro irá receber a primeira edição do TEDx dos Campos
Gerais. Trata-se de um evento
de organização independente,
que conta com parcerias e tem
como base o compartilhamento
de ideias. Bastante conhecido
em outras cidades, de diversas
partes do mundo, o evento terá
em Castro a primeira edição
regional, com o tema ‘Ideias
enclausuradas’.
Ao todo 13 pessoas irão
palestrar, apresentando ideias
de diferentes temas, cada
palestra terá no máximo 18
minutos. A abertura do evento
está marcada para as 16 horas,
com a apresentação artística
do coral Daf Motors, porém, o
credenciamento deve ser feito a

partir das 15 horas. O TEDx
Castro será realizado na Associação Cultural e Esportiva de
Castro (Acec). As inscrições já
estão encerradas, mas é possível acompanhar a transmissão na página oficial do evento
no facebook (facebook.com/
TEDxCastro).
Entre os principais palestrantes do evento estão o psicólogo castrense, Ricardo
Westphal; a publicitária Camila
Kluppel, o mentor de vendas e
professor de marketing Marcelo
Baratella, a psicóloga Juliana
Mayumi Okubo, o engenheiro
eletricista Luciano Bitencourt,
o escritor Edgar Ueda, o estrategista digital Édipo Tolentino,
a jornalista Gilmara Gonçalves,
o engenheiro agrônomo Tony
Toshiro Sato, a pecuarista Marlene Kauit e o paratleta e universitário Trajano Neto.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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VENDO DUCATO
Vendo Ducato ano 2007,
Maxicargo, Furgão, 2.8 intercooler, cor amarela. Tratar
no (42) 9 9132-8989.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
VENDO CASA R$145.00,00
Contendo 2 quartos, sala e
cozinha conjugados, banheiro
e garagem com lavanderia
coberta. Localizada na Av. Rio
de Janeiro. Dá financiamento.
(42) 9 9101-9239, Eliane.

VENDO ARMÁRIO DE AÇO
Vendo armário de aço, usado, em
perfeitas condições, pelo valor de
R$ 180. Com doze espaços, todos
com porta. Ótimo para empresas.
Tratar pelo fone (42) 9 9972-0758.

VENDE-SE
TERRENO
Localizado na Rua Santa Cruz,
esquina com Bernardo Pucci, Jardim
das nações. Medindo 14x17 matrícula geral, valor R$75.000,00. Telefone (42)9 9935-6477/9 9821-8337.

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

Você vai se surpreender com o resultado!

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso.
Valor de R$ 1.100. Fone
(42) 9 9972-0758.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PONTA GROSSA
4ª VARA CÍVEL DE PONTA GROSSA - PROJUDI
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Oficinas - Ponta Grossa/PR - CEP: 84.035-900 - Fone: (42)
3224-2833 - E-mail: pg-4vj-e@tjpr.jus.br

Autos nº. 0021849-28.2015.8.16.0019
COMARCA DE PONTA GROSSA - PR – 4ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO DA CONFRONTANTE JOSELAINE RIBAS
BONIN - PRAZO DE 30 DIAS
Faz saber, pelo presente edital, a todos quantos virem ou dele conhecimento tiverem, que pelo mesmo CITA a
CONFRONTANTE JOSELAINE RIBAS BONIN, seu cônjuge se casado for, herdeiros ou sucessores, se for o caso, para todos
os atos da ação de AÇÃO DE USUCAPIÃO, sob nº 0021849-28.2015.8.16.0019, em que são requerentes RANILSON JOÃO
CLOCK e TÂNIA DE OLIVEIRA CLOCK e requerida SILVIA MAGALI CONTIN, para querendo contestar, a ação no prazo de 15
dias, com advertência que será nomeado curador especial em caso de revelia e sob pena de não o fazendo, serem presumidos
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
S-O, situado Na Vila Contin, bairro Contorno, com as seguintes características de quem da rua olha.Frente –para a Rua Osorio
Guimarães Martins, onde mede 15,00 metros.Lado Direito –com o lote nº 18, propriedade de Joselaine Ribas Bonij, onde mede
13,00 metros.Lado Esquerdo –confronta com o lote nº 017, propriedade de Silvia Magali Contin, onde mede 13,00
metros. Na linha de fundo –confronta com parte do lote nº 15, propriedade de João Pedro Nascimento Oliveira, onde mede
15,00 metros. Perfazendo uma área de 195,30 m², Imóvel de forma retangular, lado ímpar da numeração predial do
logradouro denominado Rua Osorio Guimarães Martins, distante 18,00 metros do logradouro denominado Rua Nilton
Luiz de Castro”. Ficando cientes de que, quem não habilitar-se nos autos, não será intimado dos atos subseqüentes. A ser
afixado e publicado na forma da lei. Ponta Grossa, aos 08 de Agosto de 2019. Eu, ___________ Paulo Roberto Duso,
Escrivão, que digitei e subscrevo.

CLASSIFICADOS
COM FOTO, A
PARTIR
DE R$ 10 CRUZADAS DIRETAS
PALAVRAS

www.coquetel.com.br
Revendedor de cosméticos em
domicílio
(?) de
largada:
inicia a
corrida

© Revistas COQUETEL

Título de Ramiro
Bastos, em "Gabriela
Cravo e Canela" (Lit.)
Ponto do macramê

Orlando,
Tampa,
Miami e
Boca Raton

O animal Evita a
com
subversão
quatro
ética no
patas
esporte

Calígula
e Nero,
por suas
origens

Máximo
Divisor
Comum
(sigla)

FÁBIO MARCONDES LEITE
Juiz de Direito

SÚMULA DE REQUERIMENTO
Verdau Mineração Ltda torna público que requereu ao IAP – Instituto
Ambiental do Paraná, a Licença Prévia, para explotação e beneficiamento de minério em área rural de Castro-PR.
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Fale conosco:
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Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXGS P8CGJ F79S3 9GLXY

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

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
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NEWS

Áries: Astral favorável para
progredir na carreira, especialmente se já vinha se esforçando
para isso. Mas cuidado com as
distrações durante o expediente,
ok? Não deixe que a rotina atrapalhe o romance. Cor: marrom.

Libra: Um mal-entendido
pode trazer dor de cabeça no
serviço. Reserve um tempinho
para recuperar as energias que
gastou ao longo da semana. No
amor, caso escondido pode ser
descoberto. Cor: azul.

Touro: As estrelas enviam
uma dose extra de sorte: pode
se dar bem em jogos. Reserve
tempo para curtir a companhia
dos filhos ou de familiares mais
jovens. Há risco de pintar briga
no namoro. Cor: amarelo.

Escorpião: As estrelas
avisam: não é o melhor momento
para pedir ou emprestar dinheiro
a um amigo. No trabalho, saia da
mesmice. Amizade colorida pode
agitar as coisas se está só. Cor:
branco.

Gêmeos: Seu jeito prático
vem à tona e pode ajudar a cuidar das tarefas de rotina no serviço. Nos momentos de lazer, a
companhia da família será bemvinda! Se tem compromisso, controle o ciúme. Cor: amarelo.

Sagitário: Pode ser preciso
um esforço extra no trabalho. Só
evite cobrar demais do próprio
desempenho ou dos colegas. Talvez tenha que fazer sacrifícios para
cuidar da saúde. Não há novidades no romance. Cor: preto.

Câncer: No trabalho, se o
clima ficar tenso, aposte no diálogo para melhorar as coisas.
Mantenha o foco no serviço.
Você vai se sentir mais à vontade
para se aproximar e fisgar quem
deseja. Cor: vinho.

Capricórnio:Astral favorável para fazer algo diferente no
serviço. Um colega pode trair
sua confiança. Se tem planos de
viajar, redobre a atenção. Você
e o par podem se divertir muito
juntos. Cor: azul-claro.

Leão: Há chance de conquistar uma promoção ou
aumento. Se tiver que adquirir
algo, concentre-se na qualidade
e na durabilidade para fazer um
bom negócio. A vida conjugal
ganha mais estabilidade. Cor:
amarelo.

Aquário: Cuide das suas
obrigações e vai causar boa
impressão nos outros. Pode
surgir algo inesperado no trabalho. Confie em seu sexto
sentido! Aguarde momentos
intensos com quem ama. Cor:
lilás.

Virgem: Você deve esbanjar confiança ao perseguir suas
metas. O astral deve ficar um
pouco tenso ao lidar com alguns
assuntos domésticos. Você e a
sua cara-metade podem se divertir muito hoje. Cor: creme.

Peixes: Podem surgir atritos com chefe ou alguém que
tem uma posição mais conservadora no trabalho. Divirta-se com
as pessoas queridas. Só vai se
envolver com alguém se a pessoa
quiser algo sério. Cor: preto.
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NO BOA VISTA

Ladrão de caminhonete é morto
Divulgação

Veículo
recuperado
voltou para o
seu dono

13 EMPRESAS

Receita identifica empresas
criadas para fraudes fiscais

Da Redação
Ponta Grossa - Policiais
militares levaram a melhor no
confronto com ladrões na noite
de quarta-feira (28), na Rua
Dr. Michel Namur, Bairro Boa
Vista, em Ponta Grossa.
Portando arma de fogo,
os marginais abordaram um
homem de 50 anos e roubaram
sua caminhonete. Acionada, a
polícia militar iniciou rapidamente o patrulhamento na tentativa de encontrar os autores
do roubo, quando se deparou
com o veículo furtado. Durante

Da Assessoria

Arma utilizada na troca de tiros

a abordagem houve confronto
com os policiais onde o ladrão,
um homem de 21 anos, acabou

Da Redação
Jaguariaíva - Foi furtada na
manhã de terça-feira (27) uma
motocicleta Yamaha/Ybr 125k,
cor azul, ano 2008, placa DVF
5446, de Itararé (SP). A vítima
havia estacionado na Rua Expedicionários, centro de Jaguariaíva,
e quando retornou por volta das
9h30, não mais a encontrou.

CASTRO

Preso homem em
atitude suspeita
Da Redação
Durante patrulhamento na
manhã de quarta-feira (28), policiais militares abordaram na rua
Cruz Machado, Vila Rio Branco,
indivídio em atitude suspeita. O
homem de 35 anos possuía em
seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Vara de Família de Castro. O homem foi preso
e encaminhado para a 43ª DRP.

estava de posse do ladrão. O
veículo recuperado foi entregue
ao proprietário.

TELÊMACO BORBA

JAGUARIAÍVA

Moto é roubada
no centro

sendo baleado, vindo a óbito.
Na ação policial foi apreendido
um revólver calibre 38 que

Preso com arma, dinheiro e munição
Telêmaco Borba - Policiais
militares de Telêmaco Borba
deram cumprimento na manhã
dessa quinta-feira (29), a mandado de busca e apreensão na
Rua Diamantina, Jardim Bandeirantes. Na residência foram
localizadas uma pistola calibre
9mm, dois carregadores municiados com quatorze e outro com
seis munições, um carregador
alongado com trinta e uma munições, cem munições embaladas
em plástico e R$ 2.255,00 em
notas diversas.
Diante dos fatos, homem,
arma de fogo, munições, dinheiro
e o celular foram encaminhados
para a 18ª SDP para procedimentos da policia judiciária.

Divulgação

NOITE DE QUARTA-FEIRA

GM de PG realiza três
apreensões de drogas

Arma e arsenal de munição é apreendido

TIBAGI

Polícia cumpre mandados de busca
Divulgação

Divulgação

COM FACA

PM prende
ladrão de
mercadocado
Ponta Grossa - Homem de
41 anos foi preso ao tentar roubar um mercado na na Rua Antonio Cunha, em Ponta Grossa,
na noite de terça-feira (27). O
autor foi percebido por funcionários enquanto pegava bebidas do
estabelecimento e com uma faca
ameaçou as pessoas do estabelecimento. Na saída, ao tentar fugir,
acabou preso por uma equipe da
PM, que o encaminhou para a
43ª DRP.

ARAPOTI

Presa por porte
ilegal de arma
e munição
Arapoti - Policiais militares
prestaram apoio a polícia civil
no cumprimento de mandado de
busca em uma residência localizada na Rua Leopoldo Lima de
Paula, em Arapoti, na manhã de
quarta-feira (28).
No local foram apreeendidos um revólver calibre 32, uma
espingarda calibre 12 e munições
de diversos calibres, além de
chumbo e materiais para recarga
de munições. Uma mulher que
se identificou como responsável
pela casa foi encaminhada para
a delegacia.

Espingarda adaptada para munição calibre 22

Máscara e arma de brinquedo

Tibagi - Era perto das 6
horas da manhã dessa quintafeira (29), quando policiais
militares deram cumprimento
a uma série de mandados de
busca e apreensão no Bairro
São José, em Tibagi.
Na Rua Maria dos Santos,
como não havia ninguém em
casa, foi necessário o rompimento da porta para a realização
da busca no local. Na ação foi
apreendida uma blusa de mole-

local acabaram conduzidas para
a delegacia de polícia.
Em mais um cumprimento
de mandado de busca e apreensão, desta vez na Rua Seminário, foi realizada busca
minuciosa, sendo localizada em
baixo da cama uma espingarda
de pressão, adaptada para o
uso de munição calibre 22.
Uma pessoa e a arma foram
encaminhadas para a delegacia
de polícia.

tom de cor preta, contendo no
bolso três munições intactas, de
calibre 38. Diante dos fatos, as
munições e a blusa, foram entregues na delegacia de tibagi.
Em outra residência da
mesma rua e bairro, os policiais encontraram duas máscaras, uma arma de brinquedo
'tipo simulacro' e uma munição
intacta calibre 22. Todos os
objetos foram apreendidos e
duas mulheres que estavam no

NA BR-153 EM TIBAGI

PRF de Imbaú registra tombamento
Imbaú - Na quarta (28), por
volta das 6h50, no km 239,8 da
BR-153, município de Tibagi,
ocorreu um tombamento de
bitrem com carga de cal.
Conforme apurado pela
equipe PRF, o caminhão de Ituporanga/SC seguia no sentido de
Ponta Grossa a Tibagi quando
na alça de acesso à BR 376 saiu
de pista, tombando fora da faixa.
Com o acidente, o motorista de
41 anos teve ferimentos considerados graves.
A concessionária realizou o
desencarceramento e o encaminhamento à Ponta Grossa.

Operação da Receita Estadual fiscalizou 13 empresas suspeitas de serem “noteiras”, ou
seja, criadas apenas para emissão de notas fiscais (documentos
fiscais eletrônicos) fraudulentas,
para acobertar crimes e sonegação de impostos. A operação foi
nesta quinta-feira (29).
Numa primeira avaliação,
essas empresas seriam responsáveis por um desvio de R$ 33,5
milhões. Elas são da área de
cobertura da Delegacia Regional de Curitiba (5), Londrina
(5), Maringá (1), Pato Branco
(1) e Jacarezinho (1); todas
do ramo de comercialização de
produtos agrícolas primários e,
apenas uma, de metais (alumínio). “Em Londrina a operação
contou com o apoio do Gaeco,
onde algumas já estavam sendo
investigadas há cerca de dois
meses”, conta o delegado regional da Receita local, José Carlos

Guidotti.
De acordo com ele, essas
empresas obtêm licença de forma
regular, mas acabam funcionando
como “laranjas”, usadas para
fraudes ficais, como a emissão
de documentos fiscais para documentar vendas efetuadas por
outras empresas, ou para gerar
créditos indevidos de ICMS.
Os auditores-fiscais visitaram
as empresas sob a coordenação
do Setor de Pesquisa e Investigação da Receita Estadual.
Agora, haverá um trabalho conjunto com o Ministério Público
para que sejam convocados os
sócios e contadores para identificar quem são os verdadeiros
proprietários de tais empresas.
De acordo com a Inspetoria Geral de Fiscalização, numa
próxima etapa, serão notificados
os fornecedores e destinatários,
visando a comprovação da efetividade das transações. Operações como esta serão constantes
no Estado.

Divulgação

Motorista teve ferimentos considerados graves

Ponta Grossa - A Guarda
Municipal de Ponta Grossa,
órgão vinculado à Secretaria
Municipal de Cidadania e Segurança Pública (SMCSP), registrou, na noite de quarta-feira
(28) três apreensões por posse
de drogas na cidade. As ocorrências foram registradas em um
intervalo de menos de doze horas
no Núcleo Rio Verde, Oficinas e
no Calçadão da Cel. Cláudio. No
total, os agentes apreenderam
35 pedras de crack, 750 gramas
de maconha, 5 gramas de crack,
uma balança de precisão e 293
reais em espécie. Três indivíduos
foram conduzidos à delegacia.
Conforme informações da
SMCSP, uma das situações foi
registrada no Calçadão da Cel.
Cláudio, às 21h50. A ação
teve início quando os agentes
empreendiam patrulhamentos e
perceberam que dois indivíduos
estariam incomodados com a
presença da equipe. Ao serem
abordados, um dos sujeitos se
desfez de um invólucro branco
e de uma garrafa de bebida que
estava consumindo. Após busca
pessoal, nada de ilícito foi encontrado, somente a quantia de R$
258 em notas trocadas e R$
7,50 em moedas. No entanto,
os agentes conseguiram localizar o invólucro dispensado por
um dos homens anteriormente,
onde encontraram 19 pedras
de crack embaladas para venda.
Ele foi conduzido à delegacia. O
outro indivíduo foi liberado
Em outra situação no Condomínio Real, na área do Núcleo Rio
Verde, a equipe Romu – Bravo –
da Guarda Municipal se deparou
com dois indivíduos, sendo que
um deles tentou se desfazer de
um invólucro, jogando o item
no chão. Em revista pessoal, os
agentes encontraram na posse do

Divulgação

Droga estava
escondida em mochila
sujeito uma pequena quantia de
maconha e R$ 28. No invólucro,
a equipe encontrou 16 pedras
de crack. O outro indivíduo não
estava em posse de nenhum ilícito e foi liberado no local.
Segundo relatório da Guarda
Municipal, a equipe do Getam
– Bravo – realizava patrulhamentos na região de Oficinas,
quando três indivíduos se dispersaram após visualizarem os
agentes. No entanto, a tentativa
de evasão foi frustrada pela
Guarda Municipal, que promoveu abordagem dos suspeitos e
revista pessoal.
Durante o procedimento, foi
encontrado, na mochila de um
dos indivíduos, 750 gramas de
maconha, 5 gramas de crack e
uma balança de precisão. Indagado pela equipe, ele assumiu
que as substâncias eram suas.
Diante dos fatos, ele foi conduzido para a delegacia da
13ªSDP para as medidas cabíveis. Os outros indivíduos foram
liberados.

D+
Sexta-feira, 30 de Agosto a 02 de Setembro de 2019

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

Giane Santos
Carneiro Lobo
recebeu muitas
felicitações no
último dia
23, pela
passagem de
seu aniversário

Divulgação / Fabiana Guedes

Barbara

por Sandro A. Carrilho
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Ainda sendo muito
cumprimentada
pela passagem
dos seus
21 anos, a bela
Barbara Guedes.
Make up
de Carol
Resseti
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ANOS 70 ATÉ 2019 / TODOS OS RITMOS
Balada Duplex Transason e Mobydick Som
Clube Social de Carambeí
7 de Setembro - 23 horas
No domingo (25), foi a vez de Rafael Carneiro Cardoso,
primogênito do casal Camila Carneiro Alvarez dos Santos
Cardoso e Rodrigo Cardoso, comemorar seus 5 aninhos.
O local escolhido foi o descontraído Cítio 7 Casa de
Eventos, em Ponta Grossa. Familiares e amigos de Castro
e região marcaram presença nessa festa linda, com
décor da própria equipe da casa. Personalizados,
Família Pereira reunida para celebrar os 85 anos do papelaria e lembrancinhas by Luminosa Arte, Festa e
patriarca Noel do Prado Pereira. Na foto, seu Noelzinho, Carinho, pirulitos e cupcakes by Karina Bannach Pucci
como carinhosamente é conhecido, com os filhos
Marilda Pereira, Hamilton Pereira e Osmario Pereira
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Castrenses marcaram
presença em Ponta
Vereador Ratinho, a elegante empresária Maria do
Grossa, na terça-feira (27),
Carmo e a pré-candidata a prefeita de Carambeí, Eli- no 15ª edição do Prêmio
sângela Pedroso, em recente encontro no Menegatti
Mérito Empresarial

6 DE OUTUBRO

Joana fará show em PG
Após um longo período sem
fazer show em Ponta Grossa, Joanna – uma das maiores vozes do
país – confirmou show no Teatro
Marista. A apresentação acontece
no dia 6 de outubro, com início às
20h30. Os organizadores ainda
não divulgaram os valores dos
ingressos, mas garantem que serão
limitados. Os pontos de venda devem ser revelados em breve.
“Em 40 anos de carreira, Joanna acumula sucessos sempre com
uma pegada romântica. Entre eles
estão “Tô fazendo falta”, “Amanhã

Talvez”, “Espelho”, “Recado”,
“Uma canção de amor”, “Um sonho a dois”, “Chama”, “Teu caso
sou eu” e “Vertigem”.
Joanna também interpretou
grandes sucessos dentro do cenário musical religioso. Seu último
trabalho, lançado em 2011, é
um exemplo disso: “Em Nome de
Jesus - Joanna Interpreta Padre
Zezinho”.
O álbum teve 40 mil cópias
vendidas. Entre seus maiores hits
neste segmento está a composição
“Romaria”.

30/08

Odair Mehret (Tibagi)
Simone Gondin
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Em ritmo de aniversário, o
Vereador de Carambeí,
Diego Macedo, recebeu
parabéns nesta quintafeira (29) pelos 40 anos
Divulgação / Fabiana Guedes
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Registro de Thays Michelly
da Luz, aniversariante do
dia 27 de agosto
Divulgação / Fabiana Guedes

Joelam Aparecida Teles
Andrei Sampaio
Eliana Martins Ferreira
Rosane Petter
Mariclei Nascimento
(Câmara de Carambeí)

31/08

Felicitações também para
Livia Weigel Rebonato,
que aniversariou no
dia 29 de agosto

Milena Ávila Martins
Vitória Simões de Lima
Edson Luiz de Camargo
José Mauro Pires
Kely Sampaio
Carlos Tadeu da Silva (Tibagi)

01/09

Ana Claudia Pontes
Álvaro Pedroso de Oliveira
Gustman Vinicius
Vivian Simão

02/09

Ana Maria Branco
de Hollenben
Grasielle das Neves
Tereza Constantino Berlingieri
Suzete Faria

