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Operário faz última partida pela série B, neste ano, frente ao figueirense
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edição especial comemora 15 anos da acecastro

Sonhos de Natal dará carro e televisores
A Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) se prepara para realizar uma edição especial
da tradicional campanha ‘Sonhos de
Natal’. Neste ano, além de participar
do popular sorteio de um carro zero
quilômetro, os clientes que compra-

VÍRUS DA FEBRE AMARELA
Mais dois casos
de macacos
mortos em Castro
Divulgação

rem nos estabelecimentos comerciais
participantes também irão concorrer
a mais de 30 vales-compras, no valor
de 300 reais cada, e a brindes diversos, como televisores e celulares.
De acordo com o presidente da
entidade, Anderson Gomes, esta

edição exclusiva é para comemorar o
aniversário de 15 anos da Associação
Comercial, celebrado em 2019. “Esta
é a terceira edição na minha gestão
como presidente e eu sinto que é maior
em relação aos prêmios, e a maior de
todos os tempos na Acecastro. É uma

edição especial por conta dos 15 anos
da Acecastro, onde nós mantivemos
o grande prêmio, que é o carro zero
quilometro, mas também incluímos
novos, o que dá mais oportunidade
às pessoas que compram em Castro”,
páginas 7
destacou.
Divulgação

Shows de renome nos
'24 anos de Carambeí'

IPTU PREMIADO

Prefeitura de PG
entrega prêmio
para 16 sorteados
Divulgação

CASOS chamam atenção
sorteados mostram prêmio

A Secretaria de Estado da
Saúde confirmou nesta terçafeira (19) dois novos casos de
macacos mortos por infecção
do vírus da febre amarela no
município de Castro. As mortes
aconteceram em 31 de outubro
e em 1º de novembro, e estavam
página 4
em investigação.

EM CARAMBEÍ
Escola Evangélica
vai além de
prática esportiva
No dia 11 iniciou a 17ª
edição dos Jogos Estudantis de
Carambeí (Jecar), com a participação de dez instituições de
ensino do município. Apesar de
estrear com vitória e se tornar
campeã em várias modalidades,
a Escola Evangélica entende
que essa cultura esportiva
vai além do desenvolvimento
psicomotor da criança e do
página 4
adolescente.

NESTE SÁBADO
5º Mototran
tem Castro
como destino
Um passeio divertido. Esse
é o Mototran, que chega a sua
quinta edição com a expectativa
de 350 motocicletas. Neste
sábado (23), a atividade será de
passeio motociclístico, a partir
das 8 horas, com saída do 1°
BPM e chegada no Parque de
Exposições Dario Macedo, em
página 7
Castro.

Ex-prefeito
Reinaldo cardoso
é multado
pelo TCE-PR
página 2 - Sandro Carrilho

Maiara e Maraisa farão show gratuito para a população na véspera do aniversário

No dia 13 de dezembro, Carambeí comemora 24 anos de emancipação política e para festejar o aniversário, diversas atividades estão sendo organizadas. Do dia 12 a 15, a cidade recebe a 1ª Festa do Peão no Loteamento dos
Imigrantes, além disso, eventos culturais completam a semana de festa na cidade. A novidade de 2019 é a Festa do
Peão, com quatro noites de shows nacionais. Na quinta-feira (12), as gêmeas de Mato Grosso-MT, Maiara e Maraisa
se apresentam, com entrada gratuita para toda a população da cidade e região. Na sexta-feira (13) é a vez da dupla
Guilherme e Santiago subir ao palco, com ingressos no valor de R$ 25; já no sábado (14) quem canta é o intérprete
do hit 'Atrasadinha', Felipe Araújo, com entrada ao preço de R$ 25 e no domingo (15), encerrando a festa, a propáginas 4
missora Yasmin Santos exibirá seus sucessos, com entrada ao valor de R$15,00.
Divulgação
Divulgação / Terada

câmara CONCEDE TÍTULOS NO SÁBADO

Crédito para revitalização
do Caramuru é aprovado

Divulgação

PEDALADA INTERNACIONAL

'Capão Alto' está no
roteiro de pedalada
Em dezembro será realizada a 3ª Pedalada Internacional na Natureza Castro Terra
do Leite, que percorrerá estradas da região
do Capão Alto. O evento que acontece no
dia 1º, com concentração a partir das 8h30
na Cidade do Leite, objetiva atrair turistas
página 7
e fomentar a economia local.

3 SETS A 1
Ponta Grossa Vôlei perde
na estreia em casa
página 5

A Prefeitura de Ponta Grossa
realizou na quinta-feira (21) a
entrega dos prêmios aos contribuintes sorteados no programa
IPTU Premiado 2019. Os valores
referentes aos prêmios de R$ 2
mil foram depositados nas contas
dos ganhadores e o secretário
da Fazenda, Cláudio Grokoviski,
recebeu em sua sala aqueles que
vieram até o Paço Municipal formalizar o recebimento. Quanto ao
carro e a moto, um novo sorteio
página 5
deverá acontecer.

ponta grossa

Desfile de
abertura da
Munchen será
no domingo
página 5

NA ALEP

Lions Clube
recebe Menção
Honrosa

Divulgação

DRA ROSA recebeu a honraria

Projeto de revitalização prevê R$ 215 mil para contratação de empresa

Os vereadores da Câmara Municipal
de Castro aprovaram, durante a sessão
ordinária desta quarta-feira (20), a
autorização para abertura de crédito
adicional para revitalização do Estádio
Lulo Nunes, o Caramuru. O projeto

prevê R$ 215 mil para a contratação de
empresa para a execução da obra, sendo
esse valor referente a contrapartida do
contrato de repasse do Ministério do Esporte. Além desse projeto, os vereadores
página 3
votaram outros quatorze.

Lions Clube de Castro recebeu na quarta-feira (20),
'Menção Honrosa' na Assembleia
Legislativa do Paraná. A proposição partiu do deputado Delegado
Recalcatti que quis homenagear
os clubes de Lions do estado do
Paraná que completaram 50, 60
página 10
anos ou mais.
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EDITORIAL

QUAL SERÁ A FORÇA?
Pode demorar um pouco, mas o PSL é um partido prestes a desaparecer, ou no máximo tornar-se
nanico. A debandada dos deputados simpáticos
ao presidente Bolsonaro já está prometida, será
questão de tempo, ou até que o Aliança pelo Brasil venha a ser um partido de fato e de direito. A
convenção que aproxima esse desejo da realidade
foi realizada nessa quinta-feira (21), em Brasília.
A deputada Aline Sleutjes, que ao lado do também deputado Filipe Barros quer percorrer os
399 municípios do estado levando a nova sigla,
não pode estar na festa, está se recuperando de
cirurgia, mas promete vir ainda mais forte daqui
alguns dias. Essa é a promessa!

Redes sociais e controle: será
que Huxley está no Facebook?

Informe Publicitário

DE

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Casa da Cultura
Emilia Erichsen
Uma Casa cheia de surpresas, que abriu as suas portas
e acendeu as luzes para mostrar o lançamento do 3° e inédito livro de Jonas Borges Martins, que leva o pseudônimo
de João Minhoca na Trincheira.
A festa de lançamento apresentou uma condensada história do Castro Jornal e fez andar o nosso pensamento
para facilitar o entendimento e interpretações das idéias,
criadas por Jonas Borges Martins e Pedro kaled.
A grandeza do livro esta nas riquezas de suas crônicas,
que fazem voltar ao nosso passado.
Penso eu, porque não dizer, que Gecy Fonseca é meu
pai, depois de sentir as emoções da leitura da crônica da
página vinte, escrita em nove de dezembro de 1944, que
leva o titulo, “UM GESTO QUE ENOBRECE”.

PESTANA NO PSL
O Partido Social Liberal
(PSL), tão desejado no passado,
agora tem novo presidente em
Carambeí. É o empresário Luiz
Carlos da Silva Gomes, Pestana,
que no dia 19 desse mês começou a comandar a nova sigla.
Aliás, será no PSL que Pestana
pretende colocar as cartas na
mesa e pavimentar sua candidatura a prefeito em 2020.
ALIANÇA PELO BRASIL
Com um pé fora do PSL,
inclusive já existe um pedido de
expulsão a caminho, a deputada
federal Aline Sleutjes se organiza para ingressar no Aliança
pelo Brasil, assim que o partido
estiver existindo de fato e de
direito. Ela não pode estar em
Brasília na primeira convenção
da futura sigla, que aconteceu
na manhã dessa quinta-feira
(21), mas já prevê o futuro.
Para o Página Um News
disse que o roteiro está pronto.
"Primeiro a convenção, depois
as assinaturas e na sequência a
justiça".
MAIS FORÇA
De cama por 30 dias, onde
se recupera de uma cirurgia,
Aline Sleutjes já faz planos para
o futuro próximo. "Quando tudo
estiver oficializado e liberado,
eu e o Filipe Barros [também
deputado federal pelo Paraná]
montaremos nos 399 municípios do Estado o nosso Partido". Não precisa dizer que
Aline vem mais forte.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

MUDANDO DE LADO?
O voto de Élio Ratinho,
vereador por Carambeí, que
preferiu ir contra o governo na
proposição que visava adequar
o valor pago aos pregoeiros da
Prefeitura, seria um sinal claro
de que ele já estaria mudando
de lado. E o lado em questão é
o da pretensa candidata a prefeita por Carambeí em 2020,
Elisângela Pedroso. Também
estaria de saída do PT, com um
pé no PSB do deputado Aliel
Machado.

A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

22/11 - Dia do Músico
23/11 - Dia do Engenheiro Eletricista

Dia Mundial de Ação de Graças
24/11 - Dia do Quadro Auxiliar de Oficiais
25/11 - Dia Nacional do Doador de Sangue
Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres

MULTADO
O Tribunal de Contas do
Estado do Paraná emitiu Pare-

R$ 40,00
R$ 240,00
R$ 480,00

VENDA AVULSA
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Mensal:
Semestral:
Anual:

NEWS

R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00

OUTRAS LOCALIDADES

MOTIVO DA MULTA
Um dos motivos da sanção
foi o ex-prefeito ter realizado
despesa sem lastro financeiro
nos últimos dois quadrimestres do mandato, infringindo
o artigo 42 da LRF. Essa lei
proíbe a execução de despesas
que não possam ser quitadas
integralmente até o fim daquela
gestão.
O QUE MAIS?
A outra razão de aplicação
de multa foi o fato de o município ter gasto mais de 54% de
sua receita corrente líquida com
despesas com pessoal, porcentagem máxima aceita pela LRF
para o Executivo municipal. De
acordo com a lei, a prefeitura
deveria normalizar esses gastos
em até quatro quadrimestres, o
que não ocorreu.
E OS VALORES?
As duas multas impostas a
Reinaldo Cardoso estão previstas no artigo 87, inciso IV,
da Lei Orgânica do TCE-PR
(Lei Complementar Estadual
nº 113/2005). Cada sanção
corresponde a 40 vezes o valor
da Unidade Padrão Fiscal do
Estado do Paraná (UPF-PR).
O indexador, que tem atualização mensal, vale R$ 104,27
em novembro. As duas sanções financeiras totalizam R$
8.341.60, se pagas neste mês.
CABE RECURSO
Os demais membros do
Tribunal seguiram por maioria
absoluta o entendimento do
relator do processo, conselheiro
Ivan Bonilha, na sessão de 22
de outubro. Cabe recurso contra
a decisão expressa no Acórdão
nº 451/19 - Segunda Câmara,
veiculado em 4 de novembro, na
edição nº 2.178 do Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC).
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
22/11

Clima

Temperatura
30

Umidade

ºC

15 ºC

95%
38%

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

Sábado
23/11

25

ºC

15 ºC

95%
36%

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

Domingo
24/11

19

ºC

13 ºC

93%
56%

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

25/11
REDAÇÃO

rios, que operam como reforçadores destes comportamentos.
O pesquisador norte americano
Jaron Lanier, autor de “Dez Argumentos para Você Deletar Suas
Redes Sociais Agora” e “Gadget:
Você não é um aplicativo”, destaca
que a inovação de Zuckerberg tem,
devido a este alto fluxo de Feedbacks reforçadores de comportamento, uma forte capacidade de
manipular seus usuários, levando-os
a esboçar dados comportamentos
pré-selecionados, tais quais: apoiar
dado candidato em eleições, impulsionar dadas atitudes e comprar
dados produtos.
Para entendermos como este
fluxo de Feedback pode modificar o
comportamento humano podemos
pensar no exemplo: um dado usuário publica em sua rede social uma
foto, outros usuários visualizam
a imagem e emitem um feedback
através de curtidas e comentários,
o usuário que recebe o feedback e
sente-se bem com isto fazendo com
que ela tenha a tendência de postar
mais vezes, tão logo, o Algoritmo
(sistema) que opera a rede social
passa a ter a capacidade de influenciar diretamente a ação do usuário.
Se todos os usuários do Facebook fossem pessoas reais talvez
não teríamos problemas com a
manipulação do comportamento,
mas, uma parte considerável das
redes é dominada por robôs, que
emitem feedbacks e compartilham
informações com a finalidade de
moldar comportamentos, tal qual
ficou evidente no caso da Cambridge Analytica e as eleições nos
EUA em 2018. A pergunta que nos
fica é: será que a distopia de Huxley
está tão distante de nossos dias?
Será o controle do comportamento
humano um caminho para alcançarmos o bem-estar? Será que Huxley
está no Facebook?

ERRAMOS

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Mensal:
Semestral:
Anual:

cer Prévio pela irregularidade
das contas de 2016 do Município de Castro, sob a responsabilidade do então prefeito,
Reinaldo Cardoso (gestão
2013-2016). O TCE-PR aplicou duas multas ao gestor por
contrariar a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

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

ASSINATURA
CASTRO E REGIÃO

* Ricardo Ruthes
Na década de 30, o mundo passava por um momento caótico em
alguns aspectos: a primeira guerra
mundial tinha acabado a pouco
mais de 10 anos e a segunda guerra
começaria ainda nesta década, a
Alemanha se recuperava da Crise
enquanto Hitler ascendia ao poder
e o Estados Unidos se recuperava
de sua pior recessão econômica.
Neste interim o mundo foi presenteado a uma das maiores distopias da história da literatura, a
obra “Admirável Mundo Novo”, de
Adous Huxley, publicado em 1932.
Neste romance, somos apresentados a um futuro, vivenciado no ano
2540, ou ano 632 depois de Ford
segundo o texto, na qual a civilização experimenta a era da supremacia da ciência, na qual o prazer e
a felicidade são a promessa de um
governo centralizador. Para garantir
este fim o governo divide a sociedade em castas definidas biologicamente, antes do nascimento, onde
cada indivíduo é condicionado por
estímulos, denominado pelo autor
como hipnopedia, a agir de uma
determinada forma e, assim, assumir seu papel social pré-definido
pelo sistema.
Exatos 42 anos após a publicação da obra de Huxley, o psicólogo
Skinner pública o texto “Sobre o
Behaviorismo”, no qual são apresentados os mecanismos pela qual é
possível cultivar, manipular e controlar comportamentos no ser humano.
Segundo ele, isto é possível através
de estímulos positivos e negativos,
na qual um dado comportamento,
que receba estímulos reforçadores,
tenderá a se repetir mais vezes.
Estes estudos demonstram como a
distopia de Huxley, um dia, poderia
constituir-se na prática.
Já em 2004, trinta anos após o
a publicação da obra de Skinner e
setenta e dois anos após a publicação de “Admirável Mundo Novo”,
Mark Zuckerberg lança o Facebook,
rede social que tem por finalidade
unir pessoas e permitir disseminação de informações. Este serviço se
caracteriza por seu pioneirismo e
inovação ao explorar a curiosidade
humana e o desejo de exposição, na
qual pessoas apresentam ao público
facetas de suas vidas e, em troca,
recebem feedbacks instantâneos,
em forma de curtidas e comentá-

25

ºC

12 ºC

91%
41%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 21/11/2019
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CÂMARA HOMENAGEIA, NESTE SÁBADO, TRÊS ILUSTRES COM TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO

Caramuru terá crédito para revitalização
Divulgação

Outros
14 projetos
também foram
aprovados

BOLSONARO NO PARANÁ
O deputado Filipe Barros e o advogado Ogier Buchi serão
os dois nomes mais fortes representantes do presidente Jair
Bolsonaro no Paraná através do recém criado Aliança pelo Brasil. Filipe Barros, que ficará na presidência estadual do partido,
é pré-candidato a prefeito em Londrina e Ogier Buchi vai disputar a prefeitura de Curitiba. A deputada Aline Sleutjes també,
vai participar da direção estadual do partido no estado.

Da Assessoria
Os vereadores da Câmara
Municipal de Castro aprovaram,
durante a sessão ordinária desta
quarta-feira (20), a autorização
para abertura de crédito adicional para revitalização do Estádio Lulo Nunes, o Caramuru.
O projeto prevê R$ 215 mil
para a contratação de empresa
para a execução da obra, sendo
esse valor referente a contrapartida do contrato de repasse do
Ministério do Esporte.
Além desse projeto, os
vereadores votaram outros
quatorze. Em segunda votação, os vereadores aprovaram a
abertura de crédito adicional de
R$ 33 mil para aditivo de contrato da reforma da Unidade
Básica de Saúde Herondina
Grimbor de Oliveira, a adoção
do aluguel social no âmbito do
Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) e a ampliação do
número de vagas para o cargo
de técnico de enfermagem.
Já, em primeira discussão,
foram aprovados nove projetos
de autoria conjunta dos vereadores Gerson Sutil (PSB), Joel
Elias Fadel (PSDB) e Neto
Fadel (PTB) e outro de autoria apenas do vereador Gerson
que nominam diversas ruas do

Paraná disputa
vagas no
Conselho
Nacional de
Política Cultural
O Paraná disputa as duas
vagas reservadas à Região Sul no
Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC). Qualquer cidadão
maior de 18 anos pode ajudar a
definir os representantes por meio
da votação popular, que está aberta
até 25 de novembro pelo site cnpc.
cultura.gov.br/votacultura.
Três candidatos, apontados
pelo Conselho Estadual de Cultura (Consec), estão na disputa
pelo Paraná: Helcio Luiz Wendler Kovaleski (Ponta Grossa),
Leonardo Franceschi Ferreira
(Colombo) e Soraya Lucas do
Amaral (Apucarana).
Os representantes da sociedade civil foram indicados por
Conselhos de Cultura dos estados e do Distrito Federal a constituírem o CNPC. Os dez mais
votados serão integrantes titulares das vagas do conselho. Os
classificados entre a décima primeira e a vigésima posições serão
os suplentes. Ou seja, serão dois
titulares e dois suplentes por
macrorregião: Norte, CentroOeste, Nordeste, Sudeste e Sul.
Candidatos do paraná
Helcio Luiz Wendler Kovaleski, 54 anos, de Ponta Grossa, é
aluno de Comunicação Social (Jornalismo) na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
Leonardo Franceschi Ferreira, 41
anos, de Colombo, é formado em
Artes Cênicas pela Faculdade de
Artes do Paraná (FAP). Soraya
Lucas do Amaral, 60 anos, de
Apucarana, é formada em Pedagogia pela Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT).
Votação
Para votar nos candidatos indicados pelos conselhos é preciso
se inscrever na plataforma Votacultura e preencher o formulário
eletrônico.

Divulgação

Projeto de revitalização prevê R$ 215 mil para contratação de empresa

Loteamento Jardim Novorizonte.
Também em primeira discussão, foi aprovada a criação
do dia do adventista no calendário oficial do Município, proposta pelo vereador Joel, que
será comemorado anualmente
no dia 07 de dezembro. “Este
projeto de lei vem reconhecer o trabalho feito pela Igreja
Adventista em nosso Município desde 1932”, disse. O
parlamentar também destacou
o acolhimento das crianças, a
ação solidária adventista e o
projeto Desbravadores.
Dia da consciência negra
Durante a sessão, a vereadora presidente Fátima Castro
(MDB) fez uso da tribuna para

falar sobre o Dia Nacional da
Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro.
“Eu não tinha como deixar de
usar a palavra hoje para falar
dessa data tão importante,
pois essa data suscita questões
sobre o racismo, discriminação,
igualdade social, inclusão de
negros na sociedade e a cultura
afro-brasileira”, explicou.
A parlamentar também destacou a importância das comunidades quilombolas em Castro.
Segundo ela, no Socavão há
três e uma no Tronco. “Nosso
Município tem quatro comunidades quilombolas, então era
motivo para refletirmos sobre
a possibilidade de criar um
feriado para marcar essa data,
além disso, a necessidade da

criação de um conselho e um
fundo municipal, para que o
Município possa receber recursos e fortalecer ainda mais os
direitos deles”, disse Fátima.
Cidadão Honorário
No sábado (23), os vereadores se reúnem novamente
para sessão solene de outorga
de título de cidadão honorário.
Na oportunidade serão homenageados a Meritíssima Juíza
de Direito Erika Watanabe, o
Presidente do Sicredi Campos
Gerais Popke Ferdinand van
der Vinne e o Tenente-Coronel
Flaubert Echnaton Ribas Bourguignon. A cerimônia é aberta
ao público e acontece a partir
das 17 horas no plenário da
Câmara de Vereadores.

R$ 7,4 MILHÕES PARA CARAMBEÍ

Pregão eletrônico gera economia
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí está gerando grande
economia através do Pregão
Eletrônico. A modalidade de
licitação foi adotada no ano de
2016 e de lá para cá já gerou
economia de mais de R$ 7,4
milhões. Outro ponto positivo
é em relação à transparência,
acessibilidade para participação e rapidez dos processos,
que possibilitam mais competitividade entre os fornecedores
e com isso há uma redução de
custos nas contas públicas.
O sistema no município é
administrado por dois pregoeiros, que são funcionários concursados, Wilson Cavalcante e
Maria Rosa Ducheiko Sperandio. As vantagens do formato,
conforme explica a pregoeira do
município, aumentam a concorrência e registram menor preço
na compra de bens e serviços.
“O formato é realizado à distância por meio de uma plataforma
numa espécie de sala de batepapo em sessão pública. Cada
empresa participante é previamente cadastrada e apresentam
valores dos itens de forma anônima no momento da licitação”,
explica. A modalidade não se
aplica à contratação de obras de
engenharia.
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Trabalho de pregoeiros é exaustivo, mas necessário
“Além dessas vantagens e
características, não se tem dúvida
que a utilização de tal modalidade
dá uma maior transparência nos
gastos realizados pela Administração, possibilitando um controle por parte da população dos
gastos públicos, o que resulta na
prestação de um serviço público
com uma maior qualidade” avalia
Maria Rosa.
Segundo
relatórios
do
Departamento de Compras e
Licitações, no primeiro ano de
utilização do sistema a economia gerada foi de 32 por cento
o que representou mais de R$
1,5 milhão. No ano seguinte, em
2017, a economia cresceu para
35 por cento e R$ 2,7 milhões de
redução de gastos. Já em 2018,

a economia foi de 29 por cento,
em torno de R$ 1,4 milhões. Em
2019, subiu para 37 por cento,
com a economia para os cofres
públicos de R$ 1,7 milhão. Entre
2016 e 2019 o montante é de
R$ 7,4 milhões. Para chegar
nesses números é considerado
o valor de referencia e o valor
homologado das licitações.
Conforme o pregoeiro Wilson, a modalidade possui menos
burocracia, não tem limite de
valores, tem possibilidade de
recurso único e a disputa por
lances, facilita a escolha pela
proposta mais vantajosa para
a administração. Informações
sobre editais e licitações encontram-se no site da Prefeitura no
www.carambei.pr.gov.br

PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO

Comissão realiza primeira reunião
Tibagi - Nesta quarta-feira
(20), no Palácio do Diamante,
aconteceu a primeira reunião
da comissão que irá elaborar
o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração de todo o funcionalismo público, exceto da classe
docente que já está enquadrada
no plano do magistério. O prefeito Rildo Leonardi passou pela
reunião e saudou a comissão.
“Essa é uma das prioridades
da nossa gestão e uma proposta

que estava no nosso plano de
governo. A comissão tem total
abertura para elaborar o plano
da melhor forma, tanto para o
funcionalismo quanto para o executivo”, comentou o prefeito.
O presidente da comissão,
Janderson Bonasso da Gosta,
ressaltou o empenho da equipa
para a elaboração. “Estamos com
a melhor expectativa possível.
Sabemos que o tempo é curto,
mas todo mundo está incentivado

para fazer e implantar”, disse.
A comissão, que conta com
servidores indicados pela Prefeitura e pelo Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
de Tibagi (Sispumuti), debaterá com todas as secretarias e
departamentos e terá o prazo de
100 dias para elaborar o plano,
que seguirá para aprovação do
executivo e legislativo. A próxima
reunião está marcada para o dia
25 de novembro, às 8 horas.

SENSÍVEL
No nível federal, a reforma
da previdência instituiu como
obrigatoriedade a cobrança de
contribuições de servidores que
recebem acima de um salário
mínimo - inclusive inativos - para
reduzir o deficit. Por aqui, o desconto será feito a partir de dois
salários. Sensível com a situação, o governador Ratinho Junior
decidiu subir a linha de corte,
uma tese também defendida pelo
deputado Hussein Bakri (PSD),
líder do governo no legislativo.
MAIS SAÚDE
O deputado Pedro Lupion
(DEM) garantiu o repasse de
R$ 100 mil para Florestópolis
para investimentos na saúde. “A
saúde é um dos setores que mais
demanda atenção nos municípios
pois está, diretamente, ligada a
qualidade de vida das pessoas.
Hoje estamos anunciando a liberação desse repasse, mais uma
importante conquista levada às
cidades paranaenses”.
PREFEITO NO PL
O deputado Giacobo (PL)
convidou o prefeito de Catanduvas, Professor Moisés, a se filiar
no partido. "Convidei o prefeito
Moisés para fazer parte das lideranças políticas que integram o
Partido Liberal no Paraná", disse
Giacobo, presidente estadual do
partido. O deputado confirmou
ainda o repasse de mais R$ 2
milhões para custeios na saúde,
readequação de estradas, calçamentos e asfaltamentos na
cidade.
SEGUNDA INSTÂNCIA
O secretário Sandro Alex
(Infraestrutura e Logística),
deputado pelo PSD, é favorável
a prisão em segunda instância e
trabalha para que seja aprovada
a proposta dos deputados paranaenses para reverter o resultado do STF. "Votar a favor da
prisão em segunda instância é
obrigação de qualquer legislador
sério. Isto não é bandeira política ou partidária: é bom senso
ou falta de vergonha!Đ", disse o
secretário.
ASSISTÊNCIA
Quinze entidades sociais que
atendem crianças e adolescentes
e, pessoas com deficiência receberam R$ 1 milhão do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente para compra de
equipamentos, veículos, mobiliário e pagamento de insumos.
IFPR em Castro
A deputada Aline Sleutjes
(PSL) apresentou emendas de
R$ 26 milhões às cidades paranaenses e agora está prestes a
garantir para Castro a implantação de cursos profissionalizantes
no Instituto Federal do Paraná.
A deputada já se reuniu com o
ministro Abraham Weintraub
(Educação) e equipe para dar
andamento a proposta.
IMPEACHMENT NO STF
A deputada Janaína Paschoal
(PSL-SP) e membros do MP
protocolaram no Senado um aditamento ao pedido de impeachment de Dias Toffoli, com base
na tentativa de acesso ilegal do
presidente do STF aos dados
bancários de mais de 600 mil

pessoas físicas e jurídicas. No
documento, afirmam que o ministro “atentou contra as garantias
individuais do cidadão”, o que
configura “conduta incompatível”
com o cargo.
QUE BRASIL
VOCÊ QUER?
"Qual Brasil que você
quer e o que está fazendo para
mudá-lo? Precisamos unir forças
em prol dessa terra abençoada.
Eu era apenas uma confeiteira
com desejo de mudança e maior
justiça. Hoje, tenho três projetos
de lei aprovados e mais de 30
em trâmite, além de ter encaminhado ao Paraná mais de R$
200 milhões em recursos. Tudo
é possível com força de vontade
e muito trabalho. Venha você
também fazer parte do Brasil que
queremos" - da deputada Christiane Yared (PL).
EXECUÇÃO DIRETA
O deputado Rubens Bueno
(Cidadania) avaliou como um
avanço a aprovação da PEC
que prevê uma nova regra para
repasse de recursos federais
por meio de execução direta de
emendas, sem a necessidade de
convênio ou instrumento similar
com um órgão público intermediário. A matéria foi votada em
dois turnos e segue agora para o
Senado.
REVITALIZAÇÃO
O deputado Paulo Litro
(PSDB) viabilizou recursos no
Estado, a pedido do prefeito
Hilário Czechowski (PSDB)e do
vice-prefeito Vanderlei Rohden
(PL), de Espigão Alto do Iguaçu,
para reforçar o transporte de
materiais para revitalização de
estradas rurais da cidade. Foi
autorizada a licitação no valor
de R$ 390 mil para aquisição de
caminhão caçamba. "A melhoria
das estradas rurais vai facilitar o
escoamento da produção agrícola
e oferecer mais segurança para a
população que precisar utilizálas”.
REGRA DE TRANSIÇÃO
O Senado aprovou emenda de
Flavio Arns (Rede) que cria regra
de transição para cálculo de aposentadoria na nova previdência. A
proposta estabeleceu que, para o
cálculo do benefício, serão consideradas 100% das contribuições
do trabalhador. Na regra anterior
à reforma, consideravam-se as
80% maiores contribuições e as
20% menores eram descartadas, o que resultava em um valor
maior do benefício.
MATERNIDADE
A nova ala da Maternidade
do Hospital Universitário da
UEPG recebeu aporte de R$
2,9 milhões para a conclusão das
obras. Os recursos do Ministério
da Saúde foram garantidos através de emenda do deputado Aliel
Machado (PSB) de um total de
R$ 4 milhões. “A maternidade vai
atender a mães e bebês de todo
os Campos Gerais. Trata-se da
maior emenda individual já indicada por um deputado à cidade,
o que demonstra a nossa prioridade em atender aos que mais
precisam”, aponta.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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24 ANOS DE CARAMBEÍ, COM SHOWS DE RENOME

1ª Festa do Peão marcará aniversário
Divulgação

População não
pagará para
assistir Maiara
e Maraisa

Divulgação

Desfile
acontece
no dia do
aniversário,
na Rua Ouro
Preto, com
escolas,
entidades
e empresas
da cidade

AUGUSTO TRAVENSOLLI
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
No dia 13 de dezembro,
Carambeí comemora 24 anos
de emancipação política e para
festejar o aniversário, diversas
atividades estão sendo organizadas. Do dia 12 a 15, a cidade
recebe a 1ª Festa do Peão no
Loteamento dos Imigrantes,
além disso, eventos culturais
completam a semana de festa na
cidade.
A novidade de 2019 é a
Festa do Peão, com quatro noites
de shows nacionais. Na quintafeira (12), as gêmeas de Mato
Grosso-MT, Maiara e Maraisa
se apresentam, com entrada gratuita para toda a população da
cidade e região. Na sexta-feira
(13) é a vez da dupla Guilherme
e Santiago subir ao palco, com
ingressos no valor de R$ 25; já
no sábado (14) quem canta é o
intérprete do hit 'Atrasadinha',

Maiara e Maraisa farão show gratuito para a população na véspera do aniversário

Felipe Araújo, com entrada ao
preço de R$ 25 e no domingo
(15), encerrando a festa, a promissora Yasmin Santos exibirá
seus sucessos, com entrada ao
valor de R$15,00. Para os três
dias, o passaporte no primeiro
lote será de R$ 35.
A 1ª Festa do Peão é organizada pela CA Produtora e
Locadora de Eventos Ltda Me,
vencedora da licitação, que deu o
direito da exploração do evento,
com o apoio da Prefeitura Muni-

cipal de Carambeí. O objetivo da
terceirização da administração
municipal é para que a população tenha um aniversário festivo,
sem onerar os cofres públicos.
“Nós tivemos a ideia de terceirizar, observando os casos de
sucesso de outros municípios,
pois se fossemos bancar todos
os shows, estrutura, etc, o preço
ultrapassaria R$ 1. milhão e nós
não temos esse recurso, por isso
buscamos essa solução. A população merece um evento dessa

envergadura e nós da Prefeitura,
seremos responsáveis apenas
pelo custo do artista na quintafeira e a empresa licitada arcará
com todo o resto”, explica o
Chefe de Gabinete de Carambeí,
Márcio Taques.
Portanto, todos os custos do
evento será responsabilidade da
CA Produtora e Locadora de
Eventos Ltda Me, como palco,
estrutura, segurança, etc. A Prefeitura de Carambeí, em acordo
com a empresa pagará os custos

do show nacional de quinta-feira
(12), véspera do aniversário, as
gêmeas Maiara e Maraisa, investimento de R$ 190 mil, sendo,
neste dia gratuito para a população.
Os ingressos para os demais
dias estão sendo vendidos na
Calçados Catarinense, da Avenida do Ouro, Pestana e RM
Comércio de Bebidas da Avenida das Flores. Além dos shows
nacionais a festa terá rodeio em
touros, praça de alimentação
e balada after plus. Para mais
informações os interessados
podem entrar em contato através
do número (42) 9 9994-7097.
Atividades Culturais
também são atrações
Nos dias 08 e 13 serão

114 NOVAS LUMINÁRIAS LED

NOS JOGOS ESTUDANTIS DE CARAMBEÍ

Escola Evangélica vai além Três ruas e praça ganham luminárias
da prática esportiva
Divulgação

Da Assessoria

Carambeí - No dia 11 iniciou
a 17ª edição dos Jogos Estudantis
de Carambeí (Jecar), com a participação de dez instituições de ensino
do município. Apesar de estrear
com vitória e se tornar campeã em
várias modalidades, a Escola Evangélica entende que essa cultura
esportiva vai além do desenvolvimento psicomotor da criança e do
adolescente, pois é uma possibilidade de estreitar o respeito, amizade, a ideia do coletivo, empatia,
entre outros elementos importantes
no desenvolvimento dos alunos.
Para a diretora educacional,
Izabel Cristina Rickli Sgarbossa, “a
escola é um laboratório para a vida
em que as crianças e adolescentes
experenciam muitas situações que
dadas as proporções vão viver na
vida adulta, como tomada de decisões, alegria, medo, frustação; e a
atividade esportiva também é uma
experiência dentro desse laboratório da vida”. Assim, a Escola Evangélica de Carambeí inseriu essa
cultura no cotidiano escolar, inclusive em contraturno, desde o início
do ano. Os alunos são convidados a
fazer parte das equipes que representam a escola durante os jogos
escolares; onde elas podem efetivamente colocar em prática tudo o
que foi desenvolvido durante o ano.
“Além das habilidades esportivas
desenvolvidas em cada criança,
em diversas faixas etárias, durante
os jogos escolares nossos alunos
aprendem a desenvolver estratégias,
aprendem com os próprios erros,
desenvolvem trabalho em grupo,
liderança, aprendem lidar com as
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Sucesso nas quadras
e na sala de aula
frustações, desenvolvem respeito
ao próximo e às regras, promovem
a socialização e colhem os frutos da
prática da atividade física saudável
e do gosto pelo esporte”, ressalta
o professor Sílvio Nunes da Cruz,
responsável pelo projeto esportivo
da escola.
Os jogos seguem até o dia 22
de novembro, no ginásio da SERP.
Resultados da Escola
Evangélica até o momento
Campeão Futsal Masculino
– Grupo 1
Campeão Mini-volei feminino
– Grupo 2
Campeão Xadrez masculino
– Grupo 2
Vice-campeão Mini-volei
masculino – Grupo 2
Vice-campeão Dama
masculino – Grupo 1
Vice-campeão 60 metros
masculino – Grupo 2
Terceiro lugar Xadrez
feminino – Grupo 2

1ª BLACK FÁBRICA

Lojas MM venderá produtos
com preço de fábrica
Nesse 23 e 24 de novembro,
a Lojas MM abrirá as portas do
seu depósito central para uma promoção inédita no varejo – a Black
Fábrica. Os dois dias serão totalmente dedicados em oferecer produtos com preços direto da fábrica,
com a possibilidade do consumidor
comprar e levar na hora.
Considerada uma das maiores
ações comerciais já vistas no varejo,
o objetivo da Black Fábrica da Lojas

MM é proporcionar oportunidade
única para o cliente fechar negócio, podendo antecipar as compras
agora e até as de final de ano.
Segundo o vice-presidente,
Marcio Pauliki, para conseguir
oferecer tais descontos, a empresa
irá abrir mão de sua margem mercantil. “Mais do que vender, nós
queremos atender bem nossos
clientes e, claro, também fazer
história no setor”, enfatiza.

Palmeira - Entre os dias 15
e 17 de novembro as ruas Conceição, XV de Novembro, Santos Dumont e entorno da Praça
Marechal Floriano Peixoto receberam 114 novas luminárias com
tecnologia de diodo emissor de
luz, mais conhecidas como lâmpadas led.
As novas luminárias podem
iluminar três vezes mais do que as
lâmpadas incandescentes, usadas
anteriormente. Os novos equipamentos têm 250 watts de potência, contam com fluxo luminoso
de quase 30 mil lúmens, proteção
contra água, poeira e impactos, e
vida útil de 80 mil horas.
De acordo com a secretária
de Obras e Infraestrutura, Francine Albuquerque, além de mais
modernas, as novas luminárias
são mais econômicas e apresentam mais poder de iluminação.
“Esses equipamentos foram
adquiridos pensando em tornar
o ambiente noturno dessas ruas,
mais vivo e agradável. Além disso,

Novas luminárias podem clarear três vezes mais
a economia será maior para os
cofres públicos a médio prazo”,
comentou.
Agora, quem passa pela Rua
Conceição entre o Polo UAB e
BR-277; pela XV de Novembro
entre o Cedag e PR-151, pela
Santos Dumont entre o Cedag
e PR-151; ou pelo entorno da
Praça da Matriz pode conferir
ambientes com luz branca que
apresenta mais eficácia na iluminação.

Praças
Além da iluminação nas ruas,
as praças Ludovico Ristow, Marechal Floriano Peixoto, e Domingos
Theodorico de Freitas também
receberam nova iluminação nos
postes internos. “Como as lâmpadas anteriores eram de luz amarela e as novas têm luz branca, as
praças também foram modernizadas para dar mais harmonia entre
as cores da iluminação pública”,
explica a secretária Francine.

PARA 100 FAMÍLIAS DE CARAMBEÍ

Lions Clube entrega cestas básicas
Carambeí - As famílias,
num total de 100, vítimas da
chuva de granizo e beneficiadas
com recursos repassados pela
Associação Internacional de
Lions Clubes receberam nesta
quarta-feira (20) cestas básicas e um kit enxoval. A entrega
aconteceu no Centro de Convivência do Idoso (CCI), e contou
com as presenças do governador
da Associação Internacional de
Lions Clubes - Distrito LD-1,
Flávio Pires Gonçalves e companheira Janete Peruzo, Acir Claro
dos Santos e companheira Elisa,
João Péricles Goulart e companheira Marilu, além do prefeito
Osmar Blum, chefe de Gabinete,
Márcio Taques e do secretário
Municipal de Assistência Social,
Adalberto Westphal.
A Associação Internacional
de Lions Clubes repassou recursos na ordem de R$41 mil que
foram destinados para aquisição
de cestas básicas e kits enxoval.
O secretário Municipal de Assistência Social (SMAS), Adalberto
Westphal, explicou que a doação
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Recursos repassados chegaram a R$ 41 mil
atende exclusivamente as famílias
com vulnerabilidade social, que
estão cadastradas nos programas da SMAS. " Priorizamos por
meio de rigorosos critérios aquelas famílias com média de 5 a 8
pessoas ou mais, em situação de
desemprego, baixa escolaridade,
número de filhos menores, mulher
como chefe de família, moradia em
área irregular entre outros fatores
que estabelecem a vulnerabilidade
social", enfatizou.
Prefeito Osmar Blum enalteceu o trabalho do Lions Club em

favorecimento das famílias que
receberam os itens de alimentação, roupas de cama e banho
nesse período em que se aproxima o Natal. "É um alento para
as famílias que amargaram perdas
e prejuízos por conta da chuva de
granizo", completou. Ele ainda
lembrou que o Município contou
com a solidariedade de empresários, Prefeituras de Tibagi e Ponta
Grossa, doadores anônimos,
entre tantos outros que fizeram a
diferença no auxílio e recuperação
das famílias mais atingidas.

realizados eventos culturais
para comemorar os 24 anos
da cidade. No domingo (08),
na Praça Cívica, às 15 horas o
Conselho de Ministros Evangélicos de Carambeí promove
o Dia do Cristão. Às 19h30,
cantata natalina com grupo de
violões Carambeí e Ministério
Restauração, e às 20h30 a
chegada do Papai Noel.
Já no dia de aniversário,
sexta-feira (13), a partir das 8
horas, a Prefeitura de Carambeí, com a organização da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e apoio das
demais secretarias, promove
o desfile cívico na rua Ouro
Preto, com a participação de
escolas, entidades e empresas
da cidade.

Mais dois casos
de macacos
mortos por vírus
A Secretaria de Estado da
Saúde confirmou nesta terçafeira (19) dois novos casos de
macacos mortos por infecção do
vírus da febre amarela no município de Castro. As mortes aconteceram em 31 de outubro e em
1º de novembro, mas estavam
em investigação. Castro já havia
registrado outra morte no dia 26
de setembro.
“Os casos de morte de macacos sinalizam a presença do vírus
da doença na região e alertam
para a necessidade de se tomar a
vacina contra a doença. As mortes em Castro chamam a atenção,
pois é o terceiro caso confirmado
neste período sazonal, de julho
para cá”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.
Segundo ele, a Secretaria da
Saúde orienta a população da
região e de todo o Estado sobre
a importância de estar imunizado
contra a febre amarela. “A vacina
está disponível em todas as unidades de saúde; a dose é única e a
pessoa fica protegida para toda a
vida”, afirmou.
O Paraná registra de 1º de
julho até agora 117 notificações
de epizootias (doenças animais):
52 estão sendo investigadas,
31 por causas indeterminadas e
outras 31 foram descartadas para
a febre amarela. “Deste total de
notificações, 19 estão em Castro
e a região de Ponta Grossa soma
38”, diz o técnico da Divisão de
Vigilância Ambiental da Secretaria, Ronaldo Trevisan.
Ele ressalta ainda que os
macacos não são transmissores da febre amarela. “Como os
humanos, eles também são contaminados pelo vírus”.
Em relação a casos da febre
amarela em humanos neste período sazonal, a Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores
informa que são 37 casos notificados até a data de hoje. Nenhum
caso da doença em humanos foi
confirmado; dez casos estão em
investigação e 27 foram descartados.
Vacina
A vacina contra a febre amarela
faz parte do Calendário Nacional
de Vacinação e deve ser recebida
no nono mês de vida. Quem não
foi vacinado nesta faixa etária,
pode procurar uma unidade de
saúde para a receber a dose.
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IPTU PREMIADO

Prefeitura de PG
entrega prêmio
para 16 sorteados
Sorteio de
carro e moto
será realizado
novamente
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa, através
da Secretaria da Fazenda,
realizou na quinta-feira (21)
a entrega dos prêmios aos
contribuintes sorteados no
programa IPTU Premiado
2019. Os valores referentes
aos prêmios de R$ 2 mil foram
depositados nas contas dos
ganhadores e o secretário da
Fazenda, Cláudio Grokoviski,
recebeu em sua sala aqueles
que vieram até o Paço Municipal formalizar o recebimento.

Dos 20 prêmios de R$ 2
mil, 16 ganhadores entraram
em contato para receber o valor
sorteado. Quatro contribuintes
não foram localizados, mesmo
após notificação em Diário
Oficial e notificação via Aviso
de Recebimento (AR) pelos
Correios. Conforme o regulamento do IPTU Premiado,
estes contribuintes perdem o
direito ao prêmio, que será
sorteado novamente.
Também será preciso realizar novamente o sorteio dos
prêmios principais, o carro e
a moto 0 quilômetro, já que
durante o processo de verificação de documentos foi identificado que ambos contribuintes
não se enquadravam ao regulamento do sorteio. No caso da
moto, o ganhador é isento do
pagamento de IPTU, mesmo
não sendo inadimplente, não

cumpre o requisito mínimo:
efetuar o pagamento do tributo. O contribuinte ganhador
do carro consta como proprietário do imóvel, mas realizou a
venda do mesmo e quem pagou
o imposto foi o comprador,
que ainda não havia realizado
a transferência do registro.
“Em ambos as situações,
os nomes sorteados foram de
pessoas que não cumpriram
com a condição mínima para
ser contemplado: realizar o
pagamento do IPTU. No caso
do carro, mesmo o novo proprietário tendo realizado o
pagamento do IPTU, como
imóvel não está no nome dele,
não pode ser o premiado, porque, conforme o programa que
realizamos no ano passado
para regularização do ITBI, só
é dono quem registra”, explica
o secretário da Fazenda, Cláu-

Alguns premiados fizeram questão de irem receber o prêmio

dio Grokoviski.
Todos os processos foram
analisados por uma comissão,
que deu parecer com autorização ou indeferimento da entrega
dos prêmios, conforme o regulamento do IPTU Premiado.
Dessa forma, a Prefeitura realizará um novo sorteio dos 4
prêmios de R$ 2 mil remanescentes, a moto e o carro 0 quilômetro. O sorteio será refeito
entre os mesmos contribuintes
que estavam aptos na primeira
ocasião, usando, inclusive, os
mesmos canhotos. Aqueles que
regularizaram seu IPTU após a
data de corte em setembro continuarão fora da premiação. O
novo sorteio será dia 06/12, às
14 horas, na Praça de Atendimento do Paço Municipal.

3 SETS A 1

Ponta Grossa Vôlei perde na estreia em casa
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Ponta
Grossa Vôlei estreou na Arena
Multiuso nesta quarta-feira
(20). A partida foi contra o
Apan Blumenau em jogo válido
pela 3ª rodada da Superliga.
Os donos da casa perderam de
3 sets a 1 – parciais de 15x25,
25x23, 14x25 e 19x25.
“A ansiedade foi o nosso
grande adversário. Quisemos
mostrar tudo de uma vez só.
Temos que trabalhar ponto
a ponto. Para nós todo jogo
será uma final. Precisamos ter
tranquilidade em quadra”, avaliou o técnico do Ponta Grossa
Vôlei, Fábio Sampaio.
Logo após a partida a

Ansiedade foi o grande adversário, disse o técnico Fábio sampaio
comissão técnica se reuniu
para traçar o trabalho para
o próximo jogo. “Vamos avaliar vídeos e estudar. Também

vamos fazer
como nossos
portaram. O
é de colocar

um balanço de
atletas se commomento agora
nossa casa em

ordem. Fazer com que as coisas aconteçam para o nosso
lado”, completou Sampaio.
O próximo jogo do Ponta
Grossa Vôlei também será
em casa. A equipe enfrenta o
Pacaembu/Ribeirão Preto no
sábado (23). A partida, válida
pela 4ª rodada da Superliga,
será às 18 horas.
Os ingressos custam R$
20 (inteira) e R$ 10 (meiaentrada) de acordo com a legislação vigente. Eles podem ser
adquiridos no primeiro piso do
Shopping Palladium de Ponta
Grossa (Rua Ermelino de Leão,
703, Olarias) e Posto Contorno
24 horas da Avenida Balduíno
Taques. Pela internet no site
www.minhaentrada.com.br.

COM TEMPERO ALEMÃO

Desfile de abertura da
Munchen será domingo
Divulgação

Cerca de 600 foliões descerão a avenida
Da Assessoria
Ponta Grossa abre a temporada de festas de fim de ano neste
domingo (24) em grande estilo.
E com tempero alemão. Isso, porque a partir das 17 horas mais de
600 foliões, divididos em 15 blocos, descerão a avenida Vicente
Machado durante o Desfile de
Abertura da 30ª Munchenfest. A
festa, uma das mais tradicionais
do calendário de Ponta Grossa,
acontece do dia 05 ao dia 08 de
dezembro no Parque Ambiental.
De acordo com o secretário de Turismo, Edgar Hampf, a
festa contará com a presença das
majestades reinantes e das candidatas a rainha da MunchenFest
deste ano, além das majestades
de edições anteriores, incluindo a
rainha da primeira Munchenfest,
Simone Kaminski de Oliveira,
que hoje é a primeira-dama do
município e também secretária
municipal de Assistência Social e
presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa.
Também haverá a participação
de fanfarras, representantes da
terceira idade e de blocos com
adornos e adereços tipicamente
alemães. “Será um desfile muito
bonito, que contará com a presença de foliões, das atuais
majestades e das candidatas a
rainha desta edição e da rainha da
primeira edição da Munchenfest,

todos trajados para homenagear
a cultura, a alegria, a gastronomia
e a festa alemã”, destaca Hampf.
O secretário também ressalta a
questão do dia de realização do
desfile. Segundo ele, a intenção
é abrir o calendário de festas
de fim de ano da cidade com o
mínimo impacto no trânsito do
município. “Nós entendemos que
a MunchenFest é um momento de
confraternização das famílias, de
tomada da alegria e da cultura no
centro da cidade. Queremos que
tudo isso seja o cerne da festa e,
por isso, escolhemos o domingo
por ser um dia em que as famílias podem comparecer de forma
tranquila e o trânsito não é prejudicado pelo desfile”, completa
Hampf.
Desfile
De acordo com a Setur, a concentração dos blocos acontece a
partir das 15 horas na Praça Barão
de Guaraúna. O desfile começará
às 17 horas. Os blocos descerão a
avenida Vicente Machado até a rua
Benjamin Constant, ocorrendo a
dispersão no Parque Ambiental.
Segundo a AMTT o tráfego
na Vicente Machado será bloqueado totalmente a partir das
16h30 no trecho compreendido
entre as ruas Dr. Paula Xavier e
Benjamin Constant, sendo liberado progressivamente conforme
avancem os blocos.

SÉRIE B

Vitória vence Operário
nos 49 minutos finais
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário perdeu para o
Vitória-BA, na noite dessa terçafeira (19), pelo placar de 2 a
1. O jogo aconteceu no Estádio
Germano Krüger e foi válido pela
37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, a equipe alvinegra segue na
nona posição, com 49 pontos.
A equipe visitante abriu o
placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com gol do volante
Léo Gomes. No final da primeira
etapa, aos 46 minutos, o Operário empatou o jogo com cruzamento do lateral esquerdo Allan
Vieira, que lançou para o gol. No
segundo tempo, aos 49 minutos,
Carleto marcou para o Vitória e
a partida terminou com placar de
2 a 1 para o time baiano.
Em entrevista coletiva, o
treinador Gerson Gusmão falou
sobre o jogo. “Foi um jogo difícil,

não fizemos um início muito bom
e tomamos o gol, conseguimos
melhorar ainda na primeira etapa
mas não conseguimos o resultado positivo. Hoje houve dois
pênaltis claros e outros erros que
foram cometidos pela arbitragem e nos prejudicaram. Nossa
apresentação não foi boa, mas
merecíamos ter ganhado o jogo,
principalmente pelos equívocos
que aconteceram.”
O Fantasma volta a jogar no
dia 30 de novembro, às 16h30,
contra o Figueirense-SC, no
Estádio Orlando Scarpelli, pela
última rodada da competição.
Ações
Na partida dessa terça-feira,
os atletas entraram em campo
com camisas azuis, em campanha
válida pelo Novembro Azul, mês
de prevenção e conscientização
sobre o câncer de próstata.
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VOCÊ SABIA QUE O
CRESCIMENTO INDUSTRIAL
DO PARANÁ É SUPERIOR
AO DA CHINA?

6,7

%
NOSSA INDÚSTRIA CRESCEU
DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.
É TAMBÉM O MAIOR CRESCIMENTO DO BRASIL.
Fontes: Escritório Nacional de Estatísticas da China e IBGE

VENHA SER PARCEIRO DE UM GOVERNO 5.0.
PARANÁ

O MAIOR
CRESCIMENTO
INDUSTRIAL
DO PAÍS.

INVISTA NO ESTADO MAIS MODERNO
E INOVADOR DO BRASIL.

MAIOR
PRODUTOR
DE ENERGIA
DO PAÍS.

O CELEIRO DO MUNDO E
TERRA DE OPORTUNIDADES.
Acesse www.investparana.org.br

MAIS DE
R$ 17,5 BILHÕES EM
INVESTIMENTOS.

MAIOR TERMINAL
PORTUÁRIO EM
CAPACIDADE DE
MOVIMENTAÇÃO
DE CONTÊINERES
DO PAÍS.
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EDIÇÃO ESPECIAL COMEMORA 15 ANOS DA ACECASTRO

Sonhos de Natal dará carro e televisores
Divulgação

Sorteio de
carro zero,
brindes e 30
vales-compras
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro) se prepara para realizar uma edição especial da
tradicional campanha ‘Sonhos
de Natal’. Neste ano, além de
participar do popular sorteio
de um carro zero quilometro,
os clientes que comprarem
nos estabelecimentos comerciais participantes também irão
concorrer a mais de 30 valescompras, no valor de 300 reais
cada, e a brindes diversos,
como televisores e celulares.
De acordo com o presidente
da Acecastro, Anderson Gomes,
esta edição exclusiva é para
comemorar o aniversário de 15
anos da Associação Comercial,
celebrado em 2019. “Esta é a
terceira edição na minha gestão
como presidente, e eu sinto que
é maior em relação aos prêmios,
é a maior premiação de todos

Anderson Gomes mostra motivação com a campanha

os tempos na Acecastro. É uma
edição especial por conta dos
15 anos da Acecastro, onde nós
mantivemos o grande prêmio,
que é o carro zero quilometro,
mas também incluímos novos,
o que dá mais oportunidade às

pessoas que compram em Castro”, destacou.
Já estão definidas todas as
empresas participantes, neste
ano são mais de 40 estabelecimentos comerciais, entre as
quais foi distribuído um total de

250 mil cupons. Clientes destes
estabelecimentos terão direito
ao preenchimento de cupons,
e automaticamente, a participação nos sorteios, a cada 50
reais em compras, realizadas
entre os meses de novembro e
dezembro de 2019. Vale lembrar que só entram para os
sorteios os cupons entregues
nas urnas identificadas com o
material da campanha, dentro
do prazo estabelecido no regulamento.
Os sorteios dos vales-compras serão realizados nos dias
26, 27 e 30 de dezembro,
diretamente no comércio participante. Já os ganhadores do
carro e dos demais prêmios que
fazem parte da campanha serão
conhecidos no dia 6 de janeiro
de 2020, quando ocorrem os
sorteios. Esta edição retoma a
tradição de sortear os ganha-

dores através do lançamento
dos cupons para cima, sendo
apanhado um para cada um dos
brindes sorteados.
Campanha chega
a 12ª edição
Em 2019 a Campanha
Sonhos de Natal chega a sua
12ª edição e, segundo Anderson Gomes, a expectativa não
é grande apenas entre os clientes do comércio castrense,
que podem levar para casa um
carro zero quilometro. “É sempre algo aguardado, as empresas esperam para participar da
campanha, porque sabem que
é uma ação que movimenta o
comércio local, e que é positivo, no sentido de que valoriza
e premia o cliente que opta por
comprar aqui”, ressalta.
O presidente da Acecastro
também explicou que além de

cativar o cliente, a campanha
também tem como objetivo o
fomento da economia local.
“A Acecastro tradicionalmente
promove essa campanha com
intuito de dar a oportunidade
de o cliente ganhar um carro
novo, mas também pensando
em incentivar o comércio
local. Queremos manter o
cliente comprando aqui, o que
ajuda inclusive a gerar mais
emprego, porque para atender a uma demanda maior de
movimento, o lojista precisa
estar com seu quadro de funcionários completo. O fato é
que se o consumidor tem a
oportunidade de comprar os
mesmos produtos e com o
mesmo preço em um estabelecimento que oferece a ele a
possibilidade de ganhar um
carro, certamente ele vai optar
por comprar ali”, finaliza.

3ª PEDALADA INTERNACIONAL DA NATUREZA

Capão Alto será roteiro de pedalada
Divulgação

AUGUSTO TRAVENSOLLI
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Em dezembro será realizada
a 3ª Pedalada Internacional na
Natureza Castro Terra do Leite,
que percorrerá as estradas da
região do Capão Alto. O evento
que acontece no dia 1º de dezembro, com concentração a partir
das 8h30 na Cidade do Leite,
objetiva atrair turistas para a
cidade, fomentar o comércio e a
economia local.
Com inscrições gratuitas, elas
podem ser feitas através do site da
Prefeitura Municipal. A expectativa
da organização é que hajam participantes de Ponta Grossa, Carambeí, Tibagi, Irati, Prudentópolis,
Curitiba, Maringá, dentre outras
cidades do Paraná e estados.
“Nós sempre buscamos atividades para estimular o turismo de
nossa cidade, para que os ciclistas venham, participem conosco
e posteriormente venham em
grupos, retornando ao município
e conhecendo ainda mais nossas
belezas. Temos conhecimento de
casos de pessoas que vieram e
estiveram aqui na primeira pedalada e regressaram a Castro contemplando ainda mais o que temos

Pedalada percorrerá as estradas do Capão Alto
a oferecer”, explica o Técnico de
Turismo da Prefeitura de Castro,
Juliano J. Roberto.
A pedalada terá duas rotas
diferentes, de 30km e 45km,
e podem participar ciclistas de
todas as idades, do iniciante ao
profissional. O trajeto completo
não é divulgado, pois os ciclistas
percorrerão propriedades particulares. “Para que haja tranquilidade desses proprietários,
optamos por não divulgar toda
nossa rota, evitando que assim,
eventualmente algum ciclista,
conhecendo por onde passaremos, pegue sua bicicleta e passe

por essa propriedade rural sem
autorização. Assim ofereceremos tranquilidade e segurança a
todos”, conta Juliano.
Durante o evento estarão carros de apoio, caminhão e ambulância prestando infraestrutura
aos participantes, como também
haverá pontos para abastecimento
das garrafas de água. A organização reforça que estará orientando
os participantes sobre os restaurantes, hotéis e lanchonetes para
alimentação e acomodação. As
inscrições podem ser feitas através do site da Prefeitura no endereço https://castro.atende.net/.

NESTE SÁBADO

5º Mototran tem Castro como destino
AUGUSTO TRAVENSOLLI
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Um passeio divertido. Esse
é o Mototran, que chega a sua
quinta edição com a expectativa
de 350 motocicletas.
Atualmente o 1° Batalhão da
Polícia Militar realiza três eventos
de promoção ao lazer e arrecadação para entidades sociais. Neste
sábado (23), a atividade será de
passeio motociclístico, a partir das
8 horas, com saída do 1° BPM e
chegada no Parque de Exposições
Dario Macedo, em Castro. Ao todo
as motos percorrerão 98 km.
Para participar do 5° Mototran, os interessados são orientados a levar como inscrição uma
lata de leite em pó e um panetone.
A organização espera cerca de
350 veículos de Ponta Grossa,
Carambeí, Curitiba, Tibagi e
região. As doações serão destinadas ao Lions Clube de Castro e projeto Emanuel de Ponta
Grossa.

A concentração para o evento
inicia às 8 horas na sede da 1°
BPM, com sorteio de brindes,
exposição de materiais utilizados
no dia a dia pela Polícia, cavalaria,
autarquia de trânsito, além dos
standes dos patrocinadores. Vale
ressaltar que a CCR Rodonorte
fará a venda de vale pedágios na
sede do 1°BPM, das 8 às 9h45,
válidos para a passagem de ida
na praça de Carambeí das motos
do passeio. “Marcamos de nos
reunir às 8 horas para que o pessoal possa chegar, conversar, ver
o que estamos expondo e também
repassar todas as orientações
necessárias para a realização de
um bom passeio. Após todo o
credenciamento, saímos às 9h30
com segurança em direção ao
nosso destino”, explica o Tenente
do 1°BPM, Bruno Araújo.
O Mototran está em sua quinta
edição e a cada ano a organização
registra um número maior de participantes. “Queremos superar as
350 motos que tivemos em 2018.

Com esses eventos promovemos
integração maior com a comunidade, apresentamos nosso trabalho e podemos também ajudar
diferentes entidades a cada promoção que fazemos”, completa o
Tenente.
Além do Motrotan, a Polícia
Militar promove outros dois eventos anuais, sendo uma corrida e
um passeio ciclístico.
Percurso completará 98km
A saída está prevista para as
9h30, pela BR 376, seguindo
pela PR 151 até o Posto da Polícia Rodoviária, em Piraí do Sul.
Neste ponto, as motos retornarão
pela PR 151 até Castro, passando
por pontos turísticos da cidade, a
exemplo do Balneário Dr Libânio,
Ponte de Ferro, Igreja Matriz de
Sant'Ana, Praça Manoel Ribas,
Parque Lacustre, prosseguindo
o destino (Parque de Exposições
Dario Macedo) pela PR 340.
Estima-se que o percurso dure
uma hora e meia.

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.

A forma mais barata de fazer negócio!

LANCER GT A R$ 49.900,00
Um carro esportivo, diferenciado, completo de tudo. Esse é o
Lancer GT, ano 2013/14, na cor preta, automático e troca de
marchas no volante (borboleta). Estilo Fórmula 1. Com câmera
de ré, teto solar, kit multimídia com gps integrado e estofamento em couro. Com spoiller na frente, laterais e traseira, e
rodas esportiva. Carro para pessoas exigentes. Preço à vista:
R$ 49.900,00. Tratar no (42) 9 9972-0758.

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
BARRACÃO PRÉ
MOLDADOS SEMI –NOVOS
Em oferta 01 galpão de 200 mts²
por R$15.500 e 01 galpão de 100
mts² por R$7500,0 e 08 pilares de
concreto sem uso para retirar por
R$3450,00. Mais informações: (42)
9 9935-9235.

3232-5148

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender
com o resultado!

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso e disponibilidade para
trabalhar como cuidadora de idosos
no período noturno. Interessados
entrar em contato pelo telefone:
(42) 9 9868-0185.
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.
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ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148
SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MARC - Mineração, Indústria e Comércio, torna público que irá
requerer ao IAP a Renovação da Licença de Operação, para Mineração de Talco, Nº 3.456, instalada na Estrada Municipal Bairro Anta
Moura - Distrito de Itaiacoca, no município de Ponta Grossa/PR.

CRUZADAS

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MARC - Mineração, Indústria e Comércio, torna público que irá
requerer ao IAP a Renovação da Licença de Operação, para mineração de Caulim, Nº 22.729, instalada na Estrada Municipal Bairro
Pampulha - Distrito de Socavão, no município de Castro/PR.

“EDITAL”

Áries: É um bom momento
para agir em parceria, só não baixe
a guarda, já que podem pintar
algumas mudanças inesperadas
no trabalho. Na paquera, alguém
que mora longe pode balançar seu
coração. Cor: amarelo.

Libra: Com o Sol iluminando o seu lado comunicativo, você conta com uma
energia extra para fazer novos
contatos e sair da rotina. Mais
confiante, tem tudo para fisgar
quem deseja. Cor: lilás.

Touro: Não deixe nenhuma
tarefa para depois. A saúde também recebe vibrações positivas:
aproveite para cuidar melhor
do seu corpo. A dois, há sinal
de muito carinho e sintonia com
quem ama. Cor: laranja.

Escorpião: Agir discretamente será melhor maneira de
cuidar do serviço. Vale a pena
encontrar tempo para os amigos,
eles vão levantar seu astral! A dois,
aposte no bom humor e deixe a
rotina bem longe! Cor: preto.

Gêmeos:
Concentre-se
no trabalho e poderá receber
o reconhecimento que merece!
Pode ser mais fácil resolver
alguns assuntos pendentes em
casa. Aposte nos pontos em
comum com o par e reforce os
laços. Cor: azul.

Sagitário: Bom momento
para agir nos bastidores e tentar
algo mais ambicioso no trabalho. Contará com energia para
lidar com assuntos pessoais.
Astral leve favorece a conquista
e anima a vida amorosa. Cor:
vermelho.

Câncer: A Lua favorece a
resolução de alguns assuntos
domésticos ou familiares. A saúde
estará protegida mas ainda precisa de atenção. A dois, o ciúme
pode crescer, mas não deve atrapalhar o romance. Cor: branco.

Capricórnio: Poderá conseguir uma promoção ou aumento,
embora tenha que se empenhar
muito para se dar bem. O romance
tem tudo para se tornar mais gostoso se vocês valorizarem o companheirismo. Cor: vermelho.

Leão: Bons sinais para
quem sonha com casa própria.
Com o Sol em seu paraíso astral
a partir de hoje, poderá lidar
com qualquer assunto usando
sua simpatia. Não esconda o seu
interesse da paquera. Cor: azul.

Aquário: Planos para uma
viagem recebe a proteção das
estrelas. O Sol protege as amizades e você pode contar com o pessoal para o que precisar. Há sinal
de descontração e alto-astral ao
lado de quem ama. Cor: branco.

Virgem: Hoje, há sinal
de habilidade para lidar com
dinheiro -- você pode descobrir
novas maneiras de engordar seu
bolso. Um lance passageiro pode
movimentar a paquera. Cor:
azul-claro.

Peixes: Se depender das
estrelas, mudanças e reviravoltas podem agitar as coisas no
trabalho. Use o bom humor e a
descontração para encantar um
paquera ou deixar o par aos seus
pés. Cor: roxo.

Edital de Citação com o prazo de 15(quinze) dias, dos interessados
ausentes e desconhecidos, autos de Ação de Usucapião Extraordinária, sob nº 004/2019.
O Senhor ALBINO SCHULTZ – CPF/MF. 004.151.389-49, Oficial do
Registro de Imóveis da Comarca de Castro – PR, na forma do artigo
216-A da Lei 6.015/73 e Provimento nº 263 de 31/10/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná.
Faz saber, a todos quantos o presente edital de citação com o prazo de
15(quinze) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam
por esta Serventia Imobiliária, os autos de USUCAPIÃO ORDINÁRIA, sob nº 004/2019, no valor de R$ 37.180,00(seiscentos mil reais),
proposto por JOÃO MARIA FREIRE DOS SANTOS e sua mulher
MARTA OLINDA DOS SANTOS, tendo por objeto a legalização do
seguinte imóvel:- UM TERRENO RURAL SITUADO NO LUGAR
DENOMINADO CAMPINA DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO E
COMARCA, COM A ÁREA TOTAL DE 36.427,44 METROS QUADRADOS, EQUIVALENTES 3,64 HECTARES OU 1,51 ALQUEIRES,
COM O CAMINHAMENTO SEGUINTE:- 0=PP, ponto de partida
da medição do imóvel em objeto, ficou assinalado por um Marco de
Cerne, cravado junto a cerca de divisa e na confrontação com terras de Pedro Wacherski e terras de José Adir dos Santos; daí segue
tangenciado a cerca de divisa com o rumo 70°57'SE, na confrontação com terras de Pedro Wacherski, alcançando a est. n°1 e Estrada
Municipal Castro/Lago aos 487,16 metros de levantamento; daí segue
tangenciando a cerca de divisa com o rumo 32°35'SO, na confrontação com terras de faixa de domínio da Estrada Municipal Castro/Lago,
alcançando a est. n° 2 aps 52,00 metros de levantamento; daí continua tangenciando a cerca de divisa com os rumos e distâncias correspondentes de 53°12'NO - 24,90m, 35°44'SO - 38,00m, 35°44'30
- 14,00m e 41°41SE - 22,20m, na confrontação com terras de Cornélio Rodrigues de Jesus, alcançando a est. n° 6 e Estrada Municipal
Castro/Lago aos 99,10 metros de levantamento; daí segue tangenciando a cerca de divisa com o rumo 40°38'SO, na confrontação com
terras da faixa de domínio da Estrada Municipal Castro/Lago, alcançando a est. n°7 aos 30,00 metros de levantamento; daí segue tangenciando o cerca de divisa com o rumo 37°24'NO, na confrontação
com terras de José Adir dos Santos, alcançando a est. N° 8 aos 160,53
metros de levantamento; daí segue tangenciando a cerca de divisa
com o rumo 82°23NO, na confrontação com terras de Osvaldolino
da Luz, alcançando a est. n°9 aos 302,03 metros de levantamento;
daí segue tangenciando a cerca de divisa com o rumo 37°11'NO, na
confrontação com terras de Jorcelino da Luz, alcançando a est. n°10
aos 15,38 metros de levantamento; daí continua tangenciando a cerca
de divisa com o rumo 18°22'NE, na confrontação com terras de José
Adir dos Santos, alcançando o marco PP aos 95,00 metros de levantamento, onde teve início a presente demarcação e fechando o poligonal acima descrito.- Responsável Técnico: Engenheiro Agrónomo
Antonio P. Gandara, inscrito no CREA/PR sob n° 3706-D, 7ª Região. É
o presente para a fim de CITAR os interessados ausentes incertos e
desconhecidos, de que se não for contestado pedido, no prazo legal
de 15(quinze) dias, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros os fatos
articulados pelo Autor, com a inicial (Art. 1.071 do NCPC). Castro, 21
de novembro de 2019.
ALBINO SCHULTZ
OFICIAL
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CARAMBEÍ E CASTRO

Dois suicídios em menos de 12 horas
Divulgação

Atentados
contra própria
vida tem sido
frequentes

EM PALMEIRA

Veículo roubado é
encontrado em matagal

Da Redação
Na semana passada Carambeí já havia registrado uma
ocorrência de suicídio, mas,
nesta semana, em menos de
doze horas, dois novos casos
chamaram a atenção em Castro e Carambeí, um na manhã
e outro na noite de quarta-feira
(20).
Em Castro, a jovem E.A
tirou a vida por enforcamento, e
foi encontrada em sua residência no final da tarde. A Polícia
Civil esteve no local, verificou a
ocorrência, e instaurou inquérito, pois mesmo sendo um
atentado contra a própria vida
é procedimento padrão da Polícia Civil.

PALMEIRA

Jovem é detido
pela PM
Palmeira - Em patrulhamento na madrugada de quartafeira (20), próximo ao Colégio
David Carneiro, policiais da 3ª
Companhia da Polícia Militar de
Palmeira, abordaram a 1 hora da
manhã rapaz de 18 anos, morador do Bairro Rocio 2, e autor
de vários delitos na cidade. O
jovem, teria praticado o furto
ocorrido na madrugada do dia
19 na empresa RB Telecom. Ele
foi encaminhado à 40ª DRP para
providências.

CASTRO

Civil prende
mulher por
vários crimes
Na manhã de terça-feira
(19), por volta das 10 horas, a
Polícia Civil de Castro cumpriu
mandado de prisão de J.G.S,
30 anos. A mulher foi detida
pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de
fogo (artigo 14), causar incêndio
(artigo 250), associação criminosa (artigo 288) e tráfico de
drogas (artigo 33).
J.G.S não ofereceu nenhuma
resistência a prisão. Ela já havia
sido condenada e seu benefício
foi revogado. Somente em 2019
a Polícia Civil, visando dar efetividade às ordens judiciais, cumpriu 81 prisões em Castro.

EM CASTRO

Mulher golpeia
irmão com facão
Homem de 41 anos acabou
sendo vítima da própria irmã
na quinta-feira (21). Por volta
das 18 horas, após discussão
acalorada e se utilizando de
um facão, a irmã golpeou o seu
mano. Ele acabou sendo encaminhado para a Unidade de Pronto
Atendimento de Castro (UPA),
enquanto que ela evadiu-se do
local, tendo destino incerto.

NA PR-151

Veículo com
frutas tomba
Veículo que transportava frutas
e verduras tombou quando passava
pelo quilômetro 401 da PR-151,
em Palmeira, próximo à localidade
de Faxinal dos Quartins, na manhã
desta quinta-feira (21), o motorista ficou levemente ferido.

Divulgação

Em Carambeí, vítima foi encontrada na garagem de sua casa

Em Carambeí, a vítima
que tirou a própria vida foi
um homem de 36 anos. Flavio
José da Silva foi encontrado
na garagem de sua residência
localizada na Rua das Prímu-

las, bairro Jardim Bela Vista 3,
por volta das 7h30. Segundo
informações de familiares, a
vítima se encontrava transtornada desde o domingo (17),
inclusive fez comentário que

iria se matar.
O enterro do rapaz foi no
Cemitério Municipal de Carambeí na tarde de quinta-feira
(21). Ele deixa uma criança de
2 anos e seis meses.

PRF palestrou para várias crianças
Divulgação

Assuntos despertaram a curiosidade dos jovens
forma a PRF atua no combate à criminalidade, desde os
grandes centros urbanos até
Regiões inóspitas de fronteira.
Também, durante o encontro foram destacadas as características necessárias para
formação dos jovens, principalmente no que se refere à

formação como cidadão.
A guarda mirim é uma instituição de contra turno social,
que leva lições de aprendizado,
civismo e desenvolvimento
para os alunos.
* Imagens e
informação: PRF

Civil prende aurtores de latrocínio
Divulgação

Ponta Grossa - Foi encontrado pelos bombeiros, no fim
da tarde desta terça-feira (19),
o corpo de Ozires Bueno Antunes, 67 anos, desaparecido no
Rio Capivari, região de Alto do
Amparo, em Tibagi, desde a
tarde de domingo (17).
A Polícia Civil de Tibagi foi
acionada para acompanhar o
trabalho de resgate do corpo
até a chegada do Instituto
Médico-Legal (IML) de Ponta

Grossa, para onde o cadáver foi
levado. O idoso morava naquela
mesma região, segundo o Serviço Funerário Municipal.
É a segunda morte por afogamento ocorrida nesta semana
na região dos Campos Gerais.
Também na tarde de domingo,
um homem de 39 anos também afogou-se numa cachoeira
na localidade de Faxinal dos
Galvão, região de Imbituva. O
corpo foi encontrado na segunda-feira (18) pelos bombeiros
de Irati.

1ª CORRIDA E CAMINHADA DA POLÍCIA CIVIL

160 quilos de alimentos
são doados a instituição
Na tarde de quarta-feira (20),
foram entregues os alimentos
arrecadados na I Corrida e Caminhada da Polícia Civil de Ponta
Grossa ao Instituto João XXIII, na
pessoa do Padre Euzébio. Cerca
de 160 quilos de alimentos não
perecíveis foram destinados à
instituição assistencial. "Ficamos
muito felizes com o apoio dos
participantes que doaram um
quilo de alimento por ocasião das
inscrições, os quais foram repassados na data de hoje e farão
muita diferença para centenas de
crianças e adolescentes atendidos

Divulgação

Doações foram entregues
pelo Instituto João XXIII", relatou
uma autoridade presente.

PONTA GROSSA

Autores de latrocínio foram presos na manhã de quinta-feira (21)
decretação da prisão preventiva
dos autores, os quais responderão
pelo crime de roubo com resultado
morte (latrocínio), com agravante

de ter cometido mediante emboscada e contra maior de 60 anos.
Pena pode chegar a 30 anos de
reclusão.

PERSEGUIÇÃO E TIROS

PM apreende 1,025 kg de drogas
Ponta Grossa - A equipe do
Pelotão de Choque do 1º BPM de
Ponta Grossa, aprendeu na quintafeira (21) 1,025 kg de droga. A
apreensão veio após denúncia de
uma possível negociação de drogas e seguindo as características
do veículo suspeito.
Ao visualizar o carro, a equipe
iniciou o acompanhamento tático,
com sinais luminosos e sonoros.
Na tentativa de abordagem, policiais ouviram disparo de arma de

culo havia sido roubado na terçafeira (19), o carro se encontrava
sem danos aparentes e foi encaminhado para a 40ª delegacia
de Polícia para as providencias
cabíveis.

Bombeiros resgatam mais
um corpo nesta semana
Da Redação

MATAM E ROUBAM

A Polícia Civil de Ponta
Grossa prendeu na quinta-feira
(21) um casal suspeito de envolvimento no latrocínio de Alair
Pereira, 75 anos, que ocorreu
no dia 05 de setembro. LMG,
35 anos, e EGS, 43 anos, foram
presos na região do Núcleo Rio
Verde.
Na noite dos fatos, os autores
foram até a residência da vítima
e, no momento em que esta abriu
a porta, forçaram a entrada.
Durante luta corporal, desferiram algumas facadas na região
do hemitórax esquerdo. Do local
eles subtraíram certa quantia em
dinheiro, usada para adquirir
entorpecentes.
O inquérito policial foi concluído, sendo representado pela

Palmeira - Nesta quartafeira (20) a Polícia Militar de
Palmeira localizou uma caminhonete Nissan Frontier cinza e
uma bicicleta de Colli amarela
em um matagal na cidade. O veí-

DESAPARECIDO DESDE DOMINGO

NA GUARDA MIRIM DE CASTRO

Nesta tarde de quinta-feira
(21), agentes da PRF visitaram a Guarda Mirim de Castro para um encontro com os
jovens daquela instituição.
Durante a palestra foram
apresentadas as principais
características da profissão
PRF e como o trabalho é
desenvolvido nas rodovias
federais de todo o País
Os jovens conheceram
os principais equipamentos
de fiscalização, verificaram o
funcionamento do etilômetro,
radar e os sistemas existentes
nas viaturas operacionais.
Ao mesmo tempo em que
a palestra trazia à reflexão as
temáticas referentes aos acidentes de trânsito, também
despertava o interesse dos
jovens em entender de que

Carro foi encaminhado para a 40ª Delegacia de Polícia

fogo e revidou. O condutor do veículo evadiu-se em alta velocidade,
realizando manobras perigosas e
acabou colidindo em um muro de
residência. Novamente na tentativa
de abordagem ouve disparos de
arma de fogo e o suspeito correu
para o matagal. Na fuga, ele dispensou uma sacola que foi apreendida
pela equipe, contendo 1,025 kg de
substância análoga à maconha.
Após vigilância da PM no
local, foi visualizado um suspeito

saindo da mata e adentrando em
um veículo. Os policiais da equipe
Choque realizaram a abordagem
desse carro, no qual havia dois
ocupantes. Um deles estava ferido
e relatou ser o condutor do automóvel da fuga, proprietário da
droga apreendida e autor dos disparos de arma de fogo.
Ele recebeu voz de prisão e
após atendimento médico, foi encaminhado até a Delegacia, junto ao
veículo e droga apreendida.

Suspeito e PM trocam
tiros na Vila Nadal
Ponta Grossa - Ação do
Pelotão de Choque da Polícia
Militar apreendeu mais de um
quilo de maconha na noite de
quarta-feira (20) na Vila Nadal,
em Ponta Grossa. Um rapaz de
24 anos foi detido suspeito de
envolvimento com o tráfico. Houve
troca de tiros entre os suspeitos e
a PM.
A equipe do Choque recebeu a
denúncia de uma suposta negociação de drogas e passou a monitorar
a região em busca do veículo que
estaria sendo usado pelo grupo.
Os policiais tentaram abordar o
carro, mas o motorista acelerou e
um dos ocupantes deu um tiro, que
foi revidado pelos PMs.
Durante a fuga em alta velocidade, o motorista perdeu o controle da direção, bateu no muro
de uma residência. O motorista

desembarcou, novamente atirou
contra os policiais e tentou fugir
por um matagal, quando houve
nova troca de tiros. Na fuga,
ele abandonou uma sacola contendo pouco mais de um quilo de
maconha.
Como o suspeito fugiu para
a mata, os policiais cercaram a
área e conseguiram ver um rapaz
entrando em outro veículo. O
Choque conseguiu fazer a abordagem e constatou que um dos
ocupantes estava ferido. Ele confessou ser o motorista do carro
envolvido na fuga, dono da droga
e autor dos tiros.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para atendimento médico. Em seguida,
foi conduzido à 13ª Subdivisão
Policial (SDP) juntamente com o
carro e a droga apreendida.
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Divulgação / Arquivo Pessoal

Patricia
Em ritmo de
aniversário
neste sábado
(23), a bela
Patricia Doff
Sotta, esposa
do empresário
e bioquímico
Marcelo
Doff Sotta

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

Osmar Blum

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação

Osmar Jose Blum Chinato, prefeito de Carambeí,
reserva o sábado (23) para ser bastante
cumprimentado pelo seu aniversário. Ele que
estará comemorado 51 anos e cumpre o seu
segundo mandato à frente de Carambeí. Parabéns!

Leila Aparecida Lopes de Oliveira comemorou com
familiares e amigos mais próximos a chegada dos seus 60
anos, com almoço íntimo no Quiosque do Castro Clube de
Campo, na sexta-feira (15). Alegria especial da aniversariante
com a chegada do seu filho, José Murillo e sua esposa
Marina, que atualmente residem na Holanda e vieram ao
Brasil comemorar a data. O casal está a espera de
Benjamin (o sexo do bebê foi descoberto em Castro, no
dia 14), com nascimento previsto para início de maio
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Edison Luis

Divulgação / Fabiana Guedes

Será muito
festejada na
segunda-feira (25), pela
passagem
do seu
aniversário,
Lia Mara
Carvalho
Carneiro
Just. No
clique, com
seu esposo
Marcelo Just

ENLACE

Divulgação

Quem será muito festejado
hoje (22), pela passagem de
seu aniversário, é o mago dos
penteados, Maicon Alves.
Sempre com agenda cheia
para a produção de noivas e
debutantes. Parabéns!

Élida Hass Alves, destacada
aluna da escola Linda
Salamuni Bacila, comemora
seus 15 anos nesta terça-feira
(26). A homenagem é dos
pais Elisangela e Luiz
Antoniel. Mil Felicidades!

EM SESSÃO SOLENE NA ALEP

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação / Arquivo Pessoal

Mil vivas para o empresário
Jaime Carlos Marenda, que
neste domingo (24) estará
completando 57 anos

Lions Clube recebe Menção Honrosa
Divulgação

Divulgação

Popke Ferdinand Van der Vinne (Fredy), diretor presidente
da Sicredi Campos Gerais, será um dos homenageados
neste sábado (23), com o título de 'Cidadão Castrense

22/11

O casal apaixonado Luana
Dias e Patrick Benke estreia
alianças na mão esquerda neste
sábado (23), em cerimônia
religiosa na Igreja Matriz
Nossa Senhora do Rosário,
com recepção no espaço de
eventos Casa Branca. Desejos
de muita felicidade!

Da Redação
Lions Clube de Castro recebeu na quarta-feira (20), 'Menção
Honrosa' na Assembleia Legislativa do Paraná. “O deputado
Delegado Recalcatti propôs na
Assembléia homenagem aos

clubes de Lions do estado do
Paraná que completaram 50,
60 anos ou mais. Foi votado e
aceito por unanimidade na casa.
Esta Menção Honrosa incluiu 18
clubes do estado, entre eles o do
município, pelos serviços prestados à comunidade", destacou

a presidente do Lions Clube de
Castro, Rosa Maria Ribeiro.
Além da homenagem na
Alep, houve descerramento de
placa no Largo Melvin Jones.
O Lions Clube de Castro
completou 63 anos de existência.

Vilmari Simão (Serena)

24/11

Alexandre Weinert
Ana Maria Krüger
Rafaela C. Gomes
Jose Almeida
Afonso Teixeira
Rosy Bittencourtt
Mario Hirano

Luiz dos Anjos, Melissa Leal
Silva, Murillo Morais
Douglas Osako
Jaime Carlos Marenda

23/11

Luciane Silva Farias
Sandro Leffers
Reinaldo Cardoso Filho

Bruna Xavier

25/11

