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Divulgação

carambeí digital recebe prêmio 'projeto inovador'

revisão de plano diretor

Os caminhos
de Carambeí
nos próximos
10 anos

página 4

Nesta quarta-feira (27), a partir das 19 horas, acontece na Câmara
Municipal de Carambeí, audiência pública para apresentação da revisão
do Plano Diretor do Município de Carambeí. O evento é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, e da
empresa DRZ Geotecnologia, e todos estão convidados. Em discussão,
os próximos dez anos de Carambeí.
Segundo o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Dennis
Verschoor, estão previstas três audiências públicas e uma conferência para
página 3
discutir a proposta, além de oficinas de leitura comunitárias.

Cidade apresenta elevado índice de crescimento, com alguns projetos verticais
Divulgação

Divulgação

Prefeitura viabiliza crédito de
R$ 2 mi para micro e pequenos
A partir do próximo ano, micro e pequenas empresas terão acesso
facilitado a crédito para desenvolvimento do seu negócio, através
de um fundo de aval criado pela Prefeitura de Ponta Grossa. Com
a proposta, implementada após aprovação legislativa, o Município
atuará como avalista junto à Sociedade Garantidora de Crédito do
Centro Sul do Paraná (SGC Centro Sul), viabilizando crédito de
R$ 2 milhões aos empresários locais.		
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AOS 8 ANOS

novos cidadãos honorários

Divulgação

Divulgação

Divulgação

APLICATIVO 190 PR

PONTA GROSSA E REGIÃO

grande concentração de motociclistas

1º BPM lança
aplicativo de
emergência
As cidades de abrangência
do 1º Batalhão de Polícia Militar
passaram, desde segunda-feira
(25), a ter um novo canal de
acionamento da Polícia Militar
para os casos de emergência, em
complemento ao telefone gratuito 190. Trata-se do aplicativo
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APP 190 PR.

CASTRO FOI O DESTINO

título foi dado ao tenente-coronel Flaubert Echnaton Ribas
Bourguignon, juíza Erika Watanabe e Popke Ferdinand van der Vinne

A Câmara Municipal de Castro realizou no sábado (23), sessão solene
de outorga de título de cidadão honorário à meritíssima Juíza de Direito
Erika Watanabe, ao presidente do Sicredi Campos Gerais, Popke Ferdinand
van der Vinne, e ao tenente-coronel Flaubert Echnaton Ribas Bourguignon.
Nascidos em outros municípios, os homenageados desenvolvem importantes
atividades no Município, que motivaram a concessão do título.
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V Mototran reúne mais
de 200 motociclistas
Reunindo mais de 200 apaixonados por motocicletas, a 5ª edição do Mototran, Passeio Motociclístico do Pelotão de Trânsito do 1º BPM, mais
uma vez teve enfoque solidário. O encontro deste
sábado (23), na sede do 1º Batalhão de Polícia
Militar, oportunizou a arrecadação de 150 latas de
página 7
leite em pó e 150 panetones.

Divulgação

patrimônio imaterial de palmeira

NESTA QUINTA-FEIRA

Lira Celeste é reconhecida

Gusttavo Lima em PG
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Filipe recebe
'Capacete de
Ouro 2019'

Um promissor piloto
de kart de Carambeí, que
se destaca em corridas
pelo país, foi reconhecido
na segunda-feira (18).
Filipe Vriesman, de oito
anos, recebeu o Capacete
de Ouro 2019 na categoria 'revelação' em São
Paulo (SP). A premiação
organizada desde 1997
pela Racing é a mais importante do esporte a
motor brasileiro e consagra condutores de doze
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categorias.

NA PR-151

Veículo
capota no
Bela Vista
Na manhã desta
segunda-feira (25), um
veículo volkswagen Gol
capotou na Rua Jonas Borges Martins, no Jardim
Bela Vista, em frente a
Fundação ABC. página 7
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EDITORIAL

PLANEJAR
Enquanto algumas cidades minguam, por falta de investimentos, correndo o risco de deixarem de existir conforme prevê medida proposta no
pacote de reformas entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Senado,
outras se mostram vigorosas, como é o caso de Carambeí que cresce
em população e investimento em infraestrutura. Visão arrojada de quem
administra a cidade, uma pitada de sorte, e olhos do empresariado nas
oprtunidades. Mesmo sendo um município novo, com 24 anos a serem
completados em 13 de dezembro, Carambeí aposta na sua infreaestutura
urbana para avançar ainda mais, respaldada pelo seu plano diretor, que dá
o norte para os próximos dez anos. Tem Frísia, BRF, Lactalis, sua história
preservada, mas também tem moradia sendo entregue no ano que vem,
ruas sendo pavimentadas e novo Paço Municipal. É só prestar atenção!

Em defesa do Paraná

Sandro A.
Carrilho
Lions Clube daqui.

RESTAURAÇÃO
OU REMENDÃO?
Tem morador castrense
que está indignado com
o desperdício do dinheiro
público, e está se utilizando
das redes sociais para botar
a boca do trombone. Usando
o Facebook, Pedro Baniski
gravou um vídeo onde mostra
o descaso na Avenida Vicente
Fiorillo, em Castro, onde o
asfalto colocado pela Prefeitura de Castro, ao preço de
R$ 287. 541,15, está afundando próximo ao Hipermercado Condor. Asfalto de baixa
qualidade, ele destaca.

POUCO SOLIDÁRIA
O passeio promovido pelo
1º BPM poderia ser mais
que perfeito, se a concessionária que administra a Praça
de Pedágio de Carambeí não
tivesse cobrado a passagem
pela cancela. Claro que ela
facilitou, ao montar uma base
de vendas e fornecer pulseiras, mas também cobrou
antes.
APENAS 2%
É lamentável que por aqui,
motociclistas ainda precisam
pagar pedágio, mesmo existindo uma lei na Assembleia
Legislativa do Paraná, datada
de 2007, que não passa
devido a sucessivas liminares
conquistadas na justiça. Vale
destacar que, em torno de 2%
dos veículos que transitam
pelas estradas pedagiadas
de nosso estado são motocicletas, um número bastante
baixo, para tamanho risco.

EXEMPLO
Mais de 200 motociclistas participaram do 5º Mototran, no sábado (23). Além
do passeio que começou em
Ponta Grossa, tendo como
destino Castro, cada um dos
motociclistas, de forma solidária, doou uma lata de leite
em pó e até panetones para
duas entidades, uma delas o

26/11 - Dia do Corpo Auxiliar da Marinha
Dia Interamericano do Ministério Público
27/11 - Dia do Técnico da Segurança do Trabalho
28/11 - Dia do Soldado Desconhecido

A máquina
pública não
pode se imaginar
como
um fim em si mesmo. Ou seja:
é uma estrutura para servir a
sociedade e não para se servir
de quem a sustenta. O Paraná
tem 11,3 milhões de habitantes
e todos, sem distinção, merecem
cuidados.
O Estado tem que olhar para
o mais rico empresário e para o
mais humilde trabalhador. Este
olhar deve permitir que quem pode
empreender tenha segurança em
investir para gerar renda e empregos. Ao mesmo tempo, é imperioso oferecer suporte necessário
àqueles que precisam da atenção
mais básica, seja de saúde, educação ou segurança.
Não ser o fim em si mesmo
significa dizer que aquilo que o
Estado arrecada não pode ser
gasto apenas para custear seu
funcionamento e seus funcionários. Assim como se faz com o
orçamento doméstico, é preciso
organizar as finanças públicas
com respeito ao dinheiro arrecadado, de modo que não haja
desperdícios e privilégios.
A reforma da previdência no
serviço público é um ajuste mais
que necessário. O projeto já chega
com certo atraso, mas ainda a
tempo de enquadrar a máquina
estatal à realidade, estancando o
perverso aumento da sangria de
recursos em benefício de poucos
e detrimento de muitos.
As lideranças políticas não
podem sucumbir ao corporativismo desmedido de parcelas do
funcionalismo que gritam contra a
reforma. Isso não significa deixar
de valorizar o servidor público,
mas adotar o limite possível.
A valorização de quem atua no
setor público não pode se restringir à remuneração percebida na
ativa ou na aposentadoria. Melho-
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A imagem de Thêmis, a deusa
da Justiça, tem aparecido sob densa
névoa aqui por nossas plagas. De
olhos vendados e segurando uma
balança, símbolos da imparcialidade, do equilíbrio e da igualdade da Justiça na hora de julgar
os acusados, a deusa porta ainda
uma espada, sinal de imposição. O
nevoeiro que encobre a imagem da
divindade é trazido por eventos que
abalam o conceito de nossa mais
sagrada instituição, o Poder Judiciário.
Na semana passada, foram afastados por 90 dias de suas funções o
presidente do Tribunal de Justiça da
Bahia e outros cinco magistrados,
na esteira de uma operação da PF
para apurar suposto esquema de
venda de decisões judiciais. Aqui
e ali aparecem casos sobre ilícitos
cometidos por juízes, situação que
tem levado o Conselho Nacional de
Justiça a instaurar Processo Administrativo Disciplinar. Desde 2009,
foram expulsos da magistratura
pelo CNJ 58 juízes que teriam recebido cerca de R$ 137,4 milhões
por denúncias de irregularidades.
O fato é que a onda criminosa,
como metástase de um câncer,
propaga-se rapidamente pelo organismo nacional, infiltrando-se até
no Poder Judiciário. A constatação
é grave. Afinal de contas, trata-se
do Poder identificado com a virtude
da moral. Representa o altar mais
elevado da verdade e da justiça.
Infelizmente, acusações, mesmo
isoladas, atingindo um ou outro,
acabam maculando a imagem da
instituição. Nesse novo ciclo na vida
política do país, a imagem de um
Judiciário apequenado constitui um
dano à alma nacional.
Nunca se viu tanto impropério
contra magistrados de nossa mais
Alta Corte, sendo alguns marcados
com a pecha de parciais. Há nove
recursos no Senado solicitando
impeachment de ministros. O tiroteio chega ao ex-juiz Sérgio Moro,
que teria conversado cinco vezes
com Paulo Guedes, antes do pleito
de outubro de 2018, tratando de
sua investidura como ministro da
Justiça. Ele nega, mas o caso é um
petardo sobre a “imparcialidade”
do juiz que comandou a Operação
Lava Jato.
Nenhuma autoridade pode se
escudar no manto sagrado do cargo.
O Judiciário que, sem demérito aos
outros, é o melhor dos Poderes da
República, seja pela identidade de
seus integrantes, seja pela nobreza
de suas funções constitucionais, há
de atentar para comportamentos de
seus pares. Deve abrir suas comportas e exibir transparência em
uma lição de grandeza para limpar
os pulmões judiciais e inaugurar
nova era de respeito, credibilidade
e deferência à instituição.
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Por trás de tais eventos negativos, está a crise do Estado brasileiro,
aqui posta em termos de desorganização, inadequada repartição de
recursos e encargos, deficiências
de estrutura e quadros, política de
clientelas, patrimonialismo, mancomunação de interesses, conivência
entre atores políticos e agentes da
lei. Uma malha criminosa, essa é a
verdade, grassa nas três instâncias
da administração pública.
Não é o caso de se tomar a parte
pelo todo. Mas não se pode deixar
de aduzir que, se o nosso mais alto
Tribunal é atingido por denúncias,
na esfera das instâncias mais baixas, a probabilidade de existência
de interesses escusos é maior.
Em muitos Estados, as práticas
administrativas são muito influenciadas por costumes políticos
desenvolvidos no seio de grupos.
Infelizmente, a figura do juiz, em
nosso País, já não se cerca daquela
aura sagrada que tanto reverência
impunha no passado. Os juízes
assumiam na plenitude aqueles
traços nobres, que Bacon tão bem
descreveu em seus ensaios: “os
juízes devem ser mais instruídos
do que sutis, mais reverendos do
que aclamados, mais circunspetos
do que audaciosos. Acima de todas
as coisas, a integridade é a virtude
que na função os caracteriza.” O
rebaixamento dos níveis educacionais, dos padrões técnicos e da
qualidade dos recursos humanos,
o descumprimento à tripartição
dos Poderes e o arrefecimento
de valores fundamentais se fazem
presentes na banalização da vida
pública.
O juiz ainda tem de enfrentar
um calvário particular, a via crucis
da crise no seu espaço profissional,
determinada pelos dilemas impostos pelo caráter dual do Estado
brasileiro. De um lado, o Estado
liberal, fincado nas bases do equilíbrio entre os Poderes, no império do
direito e das garantias individuais.
De outro, o Estado assistencial, de
caráter providencial, voltado para a
expansão dos direitos sociais, ajustados e revigorados pela Constituição de 88.
Os resultados vão bater na mesa
do juiz: enxurradas de demandas
repetitivas em questões de toda a
ordem – trabalhistas, tributárias e
previdenciárias. Milhares de reclamatórias vão parar nas instâncias
da Justiça, visando repor direitos. O
próprio Estado é quem mais entope
as veias do Judiciário. Que precisa
ganhar condições para atender às
demandas de uma sociedade cada
vez mais exigente.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Terça
19/11

Clima

Temperatura

Umidade

24 ºC
11 ºC

90%
47%

Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Quarta
20/11

24

ºC

15 ºC

97%
70%

Sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim do dia. Tarde e noite chuvosas.

Quinta
21/11

Afiliado a
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ASSINATURA
CASTRO E REGIÃO

rar o ambiente de trabalho – seja
numa escola ou hospital, seja no
suporte ao trabalho de rua das
polícias – também é uma forma de
valorizar e proteger o servidor.
E isso só pode ocorrer se
houver capacidade de investimento por parte do Estado, que
hoje compromete mais da metade
do que arrecada com a folha de
ativos e inativos.
A reforma da previdência estadual proposta pelo governo precisa ser apoiada por todos. Hoje,
há um rombo de R$ 6,3 bilhões
por ano no sistema de aposentadoria da estrutura pública. O
valor é bancado pelos impostos
pagos pela sociedade paranaense,
e só tende a crescer se nada for
feito.
O momento é de defender
o Paraná. Não podemos cair na
vala da insolvência financeira
que afeta diversos estados brasileiros. O equilíbrio das contas
públicas está diretamente ligado
à confiança dos investidores,
como demonstram os índices
econômicos deste ano.
Vários setores da economia
paranaense estão no topo do
ranking nacional. É o que acontece com a produção industrial, a
maior do País, e a criação de 60
mil novos postos de trabalho. O
último dado do Produto Interno
Bruto (PIB) mostra que o Paraná
cresceu o dobro do Brasil.
A população não deve ficar
como mera espectadora deste
debate e, assim como as lideranças estaduais, não pode se
acanhar na defesa da reforma
previdenciária do setor público
estadual.
O momento é de pensar no
Paraná que queremos hoje e amanhã.
Isso depende das nossas atitudes.

Thêmis, a deusa da justiça,
sob densa névoa * Gaudêncio Torquato

20 ºC
13 ºC

97%
63%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 15/11/2019
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POPULAÇÃO DE CARAMBEÍ ESTÁ SENDO CONVIDADA A PARTICIPAR

Revisão de Plano Diretor será debatida
Divulgação

"MELHOR MOMENTO"
O prefeito Chico Brasileiro (PSD) considera que 2019 será o ano
que marcará o início de uma fase sem precedentes para Foz do Iguaçu.
Com a participação de Itaipu, a cidade vive seu melhor momento com
inúmeras obras. Um exemplo de investimento é transformar Gramadão da Vila A em um parque municipal. A conclusão do viaduto da
Avenida Costa e Silva, na BR-277, antes do prazo inicial previsto,
abril de 2020 e outras grandes obras estruturantes para o município,
as quais contam com o apoio do governo Estadual, federal e recursos
disponíveis para convênios e patrocínios feitos pela Itaipu Binacional.
Divulgação

Revisão do Plano Diretor permitirá discutir a cidade nos próximos dez anos

Crescimento
ordenado de
Carambeí
será debatido
Da Assessoria
Carambeí - Nesta quartafeira (27), a partir das 19 horas,
acontece na Câmara Municipal
de Carambeí, audiência pública

para apresentação da revisão
do Plano Diretor do Município
de Carambeí. O evento é de
responsabilidade da Secretaria
Municipal de Planejamento e
Urbanismo e a empresa DRZ
Geotecnologia, que venceu a
licitação para auxiliar a prefeitura na revisão.
Segundo o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Dennis Verschoor, estão
previstas três audiências públicas
e uma conferência para discutir a

proposta, além de oficinas de leitura comunitárias. "A revisão do
Plano está na fase inicial. Houve
a análise da temática do conteúdo
e nesta primeira audiência serão
divulgados dados sobre o Plano
Diretor e as ações que serão realizadas", explica. A expectativa,
segundo o secretário, é que o
projeto de lei que trata do Plano
Diretor seja enviado para análise
da Câmara de Vereadores até
julho do próximo ano. "Queremos envolver a população na

discussão do Plano Diretor, para
que eles entendam as diretrizes
que o Município traçará e participem deste processo", finaliza.
O Plano Diretor é um dispositivo legal (Lei Federal
10.257/2001) que tem como
finalidade planejar a cidade
para os próximos 10 anos. É
um instrumento necessário para
inserção da política de desenvolvimento urbano do município,
orientando as atividades dos
agentes públicos e privados.

PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Prefeitura de PG viabiliza crédito de R$ 2 mi
Ponta Grossa - A partir do
próximo ano, micro e pequenas
empresas terão acesso facilitado
a crédito para desenvolvimento do
seu negócio, através de um fundo
de aval criado pela Prefeitura de
Ponta Grossa. Com a proposta,
implementada após aprovação
legislativa, o Município atuará como
avalista junto à Sociedade Garantidora de Crédito do Centro Sul do
Paraná (SGC Centro Sul), viabilizando crédito de R$ 2 milhões aos
empresários locais. A iniciativa é
da Secretaria da Fazenda, através
da Coordenadoria de Fomento ao
Empreendedorismo e Inovação.
“Com este fundo de aval, em
convênio com a SGC Centro Sul,
atuamos como uma garantia para
a liberação de financiamentos para
microempreendedores individuais, microempressas e empresas
de pequeno porte nas áreas de
indústria, comércio e de prestação
de serviços, garantindo desenvolvimento dos empresários e movimentando a economia da nossa
cidade. Com este aporte de investimento, queremos que os pequenos empresários também entrem
nessa onda de crescimento que
passa Ponta Grossa”, comemora
o prefeito, Marcelo Rangel.
Em vigor pela lei 13559/2019,
o Município fica autorizado a alocar recursos em conta corrente

Divulgação

Micro e pequenos poderão obter crédito de R$ 20 mil a R$ 30 mil
específica, a título de garantia de
financiamentos concedidos por
instituições financeiras, em convênio com a Sociedade de Garantia de Crédito do Centro Sul do
Paraná – SGC Centro Sul. Dessa
forma, em 2020, o Município fará
o depósito de R$ 200 mil para
viabilizar crédito de R$ 2 milhões
para pequenos empresários. O
recurso individual liberado será
de até R$ 30 mil, dependendo de
cada proposta.
“Não existe desenvolvimento
sem crédito. A Coordenadoria de
Fomento ao Empreendedorismo e
Inovação vem buscando alternativas e parcerias para facilitar cada
vez mais a oferta de serviços a
todas as modalidades de empresários, especialmente os pequenos.
O MEI é uma força importante na
nossa economia, mas nosso obje-

tivo é que eles se desenvolvam e
possam crescer cada vez mais”,
avalia a coordenadora da área,
Tonia Mansani.
Com o fundo de aval, a proposta da Prefeitura é fomentar o
desenvolvimento local, mediante
estímulo à ampliação do acesso
ao crédito, possibilitar o incremento de outros benefícios, como
suporte técnico e menores taxas
de juros, e viabilizar o desenvolvimento de uma cultura associativa
entre os beneficiários.
“Nossa proposta não é apenas facilitar ao micro e pequeno
empresário acesso ao crédito,
mas também ao crédito que tenha
as melhores e mais competitivas
taxas, trazendo opções que sejam
viáveis a todas as modalidades de
empreendimento. Essa parceria
com certeza trará resultados posi-

tivos e temos confiança de que será
duradoura”, destaca o presidente
da SGC Centro Sul, José Divonsir
da Silva.
O crédito disponibilizado a
partir do fundo de aval criado
pela Prefeitura poderá ser solicitado pelos empresários a partir
de 2020, juntamente à Sala do
Empreendedor. Com a medida, a
Prefeitura espera facilitar a aprovação de valores para investimento
nos pequenos negócios.
“Queremos com essa iniciativa garantir que aquele pequeno
empresário que quer expandir e
tem condições de arcar com o
crédito não deixe de se desenvolver pela falta de um avalista, por
exemplo. Quem ganha com isso
são os empresários e também a
cidade, com a geração de renda e
emprego”, aponta o secretário da
Fazenda, Cláudio Grokoviski.
O convênio entre a Prefeitura
e a Sociedade de Garantia de
Crédito do Centro Sul do Paraná
(SGC Centro Sul) foi firmado em
solenidade na manhã de hoje (25),
com a presença da vice-prefeita,
Elizabeth Schmidt; representantes
da SGC; do diretor regional do
Sebrae, Joel Franzin; o secretário
de Governo, Maurício Silva; dos
vereadores Daniel Milla e Divo; e
da equipe de atendimento da Sala
do Empreendedor.

NO COMANDO

Jucelino Costa é eleito presidente da ADI-PR
O empresário Jucelino Costa,
diretor da Gazeta Regional de
Goioerê, foi eleito na quinta-feira
(21), à presidência da Associação
dos Jornais Diários do Paraná
(ADI-PR), biênio 2020/22. A
nova direção, eleita em assembleia geral em Curitiba, é composta ainda por Wilson Oliveira
(vice-presidente - Diário dos
Campos - Ponta Grossa), Caíque
Agustini (secretário - O Comércio
de União da Vitória/Porto União)
e Nery José Thomé - Tesoureiro
(Tribuna do Interior - Campo
Mourão).
"A nossa meta é integrar os
jornais, mantendo a cobertura
local/regional, através de conteúdos específicos e ampliando
as plataformas de comunicação
on-line. Já temos jornais que são
cases e referências na imprensa
estadual. Mas, o que vale destacar
é que o jornal impresso, principal-

Divulgação

Presidente eleito, Jucelino Costa (3º), com o vice e nova diretoria
mente no interior, continua com
leitura alta, muita credibilidade e
com indiscutível repercussão em
outros meios de comunicação,
como as rádios e TV's', disse
Jucelino.
O conselho fiscal da ADI-PR
ficou composto por Joice Fabrício
(Correio do Povo - Laranjeiras do
Sul), Gebran Saad (Folha do Lito-

ral - Paranaguá) e André Almeida
(Diário do Sudoeste - Pato
Branco). Os suplentes são Arno
Kunzler (O Presente - Marechal
Candido Rondon), Mauricio Mosson (jornal Metropole - Curitiba/
São José dos Pinhais) e Alceu
Oliveira (Folha Extra - Wenceslau Braz). O publicitário Ricardo
Takiguti (Merconeti - Curitiba)

continua à frente da Diretoria
Comercial.
"A nova gestão dará continuidade ao trabalho que já vinha sendo
realizado e como eu disse, a nossa
prioridade será a de ampliação da
integração editorial dos diários,
criando uma agência de notícias
para consumo dos associados",
completou Jucelino Costa.
O secretário estadual de
Comunicação e Cultura, Hudson
José, parabenizou o presidente e
a diretoria eleita. “A ADI e os jornais são um instrumentos de credibilidade para levar aos leitores,
o novo conceito de governo e de
gestão, aproximando as pessoas,
tornando a administração mais
próxima e presente onde precisa estar. A comunicação ajuda
a orientar a população e a apresentar um Estado mais moderno,
mais inovador e preparado para
um novo ciclo”, destacou.

PARANÁ NA BOVESPA
O governador Ratinho Junior
participa nesta quarta-feira, 27,
em São Paulo, do Café com o Mercado. O evento da B3 (Bovespa)
é destinado a investidores e abre
espaço para que Estados apresentem projetos de infraestrutura
que podem interessar a iniciativa
privada.
CENTRAIS HIDRELÉTRICAS
Com parceria entre a Aneel
e o IAP vai mapear áreas de rios
que ainda podem gerar energia
elétrica. Essa parceria deve resultar em uma mapeamento inédito,
capaz de apontar as áreas mais
indicadas para a instalação de
pequenas centrais hidrelétricas e
centrais geradoras hidrelétricas. É
o chamado inventário participativo,
um estudo técnico, mas que também considera os aspectos sociais
e ambientais na hora de decidir
sobre é interessante a instalação
de um ou mais empreendimento
em um determinado rio.
"O MELHOR ESTÁ AQUI"
Com o slogan "o melhor está
aqui", a Expovizinhos promete ser
um dos grandes acontecimentos
da região. A Feira Agropecuária,
Industrial e Comercial de Dois
Vizinhos, entre sexta-feira (29)
e sábado (30), está na sua 12ª
edição e é considerada uma das
maiores feiras multissetoriais do
interior do Paraná. Neste ano feira
terá atrações de renome nacional,
muita diversão e ótimas oportunidades de negócio.
NOVA SEDE CISVALE
O prefeito Santin Roveda
(PL) cumprimentou os vereadores
pela doação do terreno de R$ 5
milhões para a construção da nova
sede do Cisvale (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do
Iguaçu) em União da Vitória. No
local, será construída uma policlínica de 35 especialidades médicas
no valor de R$ 3,5 milhões - R$
2 milhões para o custeio da construção e mais R$ 1,5 milhão para
a aquisição de mobiliário e equipamentos - que vai atender os mais
de 176 mil moradores de nove
cidades abrangidas pela 6ª Regional de Saúde: Antônio Olinto,
Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo
Frontin, Porto Vitória, São Mateus
do Sul e União da Vitória.
PREVIDÊNCIA
A Assembleia Legislativa
começa nesta semana a discutir o
"mérito" da reforma da previdência
dos servidores públicos estaduais
que deve dominar os debates até
o recesso parlamentar de final de
ano previsto para o próximo dia
17 de dezembro. Entre outros
pontos, a PEC estabelece idade
mínima para aposentadoria de
62 anos para mulheres e 65 para
homens, com tempo de contribuição de pelo menos 25 anos para o
funcionalismo paranaense.
FIM DO DPVAT
O deputado Michele Caputo
(PSDB) fez o alerta sobre o fim
do seguro DPVAT proposto pelo
governo federal. Segundo ele, a
medida terá impacto direto na
saúde dos brasileiros, sobretudo
aqueles que dependem do SUS
em casos de urgência e emergência. “O fim do DPVAT deve retirar

cerca de R$ 3 bilhões por ano do
SUS. O recurso é repassado pelas
seguradoras ao governo a fim de
ressarcir despesas com vítimas de
acidentes de trânsito. Sem esse
dinheiro, a crise de financiamento
da rede pública de saúde deve se
agravar ainda mais”.
VICE-LÍDER
O paranaense deputado
Ricardo Barros (PP) assumiu a
vice-liderança do governo do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Barros foi líder
dos governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), vice-líder
dos governos Lula (PT) e Dilma
Rousseff (PT) ministro da Saúde
de Michel Temer (MDB).
SAFRA EM ALTA
De acordo com o Deral, a
safra de grãos no Paraná deve
chegar a 23,4 milhões de toneladas. Quantidade esperada pode
ser 19% maior do que na safra de
verão anterior, quando foram colhidos 19,7 milhões de toneladas de
grãos. As lavouras estão quase
todas plantadas e forma impulsionadas pela melhora climática entre
o fim de outubro e o começo de
novembro.
LEITE DAS CRIANÇAS
O Programa Leite das Crianças completa 15 anos de atividade
em Curitiba. A capital foi a última
cidade a integrar o programa do
Estado. Nesse período, aproximadamente 75,8 mil famílias foram
atendidas em diversos bairros da
capital. O número de instituições
de ensino participantes triplicou
em relação a 2004, passando de
27 para 84, e oito novos pontos
de distribuição em entidades parceiras foram incorporados. Hoje
na capital são atendidas 5,2 mil
mães que recebem mensalmente,
em média, 170 mil litros de leite
para seus filhos.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Apoiadores a Jair Bolsonaro e
adeptos ao partido Aliança para o
Brasil, os deputados paranaenses
demonstram força e interesse nas
eleições municipais. Em Curitiba,
a ideia é lançar o jornalista e advogado Ogier Buchi. A possibilidade
de Filipe Barros ser candidato a
prefeito em Londrina é uma situação que o deputado não descarta,
embora garanta que é uma decisão
que ficará a cargo de Bolsonaro.
O deputado estadual Coronel Lee
também pode sair candidato à prefeitura de Cascavel.
CONTRA EXTINÇÃO
O deputado Romanelli (PSB)
reiterou o apoio aos prefeitos do
Norte Pioneiro que lutam contra
a extinção das cidades com menos
de cinco mil habitantes, conforme
prevê a proposta apresentada pelo
governo federal no Congresso
Nacional. Na região, são 14 os
municípios a serem extintos caso
a proposta seja aprovada: Barra
do Jacaré, Conselheiro Mairinck,
Guapirama, Japira, Jundiaí do
Sul, Leópolis, Nova América da
Colina, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Salto do Itararé, Santa
Amélia, Santa Cecília do Pavão,
Santana do Itararé e Santo Antônio
do Paraíso.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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PILOTO DE CARAMBEÍ GANHA RECONHECIMENTO AOS 8 ANOS

Filipe recebe 'Capacete de Ouro 2019'
Divulgação

Premiação é
organizada
desde 1997
pela Racing

Divulgação

AUGUSTO TRAVENSOLLI
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Um promissor piloto de kart
de Carambeí que se destaca em
corridas pelo país foi reconhecido na segunda-feira (18).
Filipe Vriesman, de oito anos,
recebeu o Capacete de Ouro
2019 na categoria 'revelação'
em São Paulo (SP). A premiação organizada desde 1997
pela Racing é a mais importante do esporte a motor brasileiro e consagra condutores de
doze categorias: Fórmula Top,
Internacional Top, Internacional, Stock Car, Hyundai Copa
HB20 Pro, Hyundai Copa
HB20 Super, Nacional, Formação de Pilotos, Rally, Off-Road,
Kart e Revelação.
O carambeiense disputa
provas oficiais desde 2018,
mas iniciou a vida nas pistas

SUPERLIGA

PG Vôlei mira em
novo adversários
Da Assessoria
O Ponta Grossa Vôlei volta a
quadra nessa quinta-feira (28).
A equipe tenta em casa a primeira vitória na Superliga contra o SESI-SP, a partir das 19
horas, em jogo transmitido pelo
Canal Vôlei Brasil.
No sábado (23), a equipe
perdeu para o Pacaembu/Ribeirão Preto em uma partida equilibrada, por 3 sets a 2, parciais de
27x25, 22x25, 29x31, 25x21
e 10x15. O jogo foi válido pela
quarta rodada da competição.
Para o próximo confronto, os
ingressos custam R$ 20 (inteira)
e R$ 10 (meia-entrada), e 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. Também é possível
adquirir as entradas pela internet
no site Minha Entrada.

DO SEBRAE

Carambeí troca
experiências
em encontro
Da Assessoria
Carambeí participou do II
Encontro do Sistema de Melhoria de Ambiente de Negócios
do Paraná que reuniu mais de
200 representantes de comitês municipais, territoriais e
estadual, além de empresários e representantes do poder
público.
De acordo com o diretor
Municipal de Indústria Comércio e Turismo, Marcos Roberto
Moreira, o encontro buscou
apresentar resultados, compartilhar boas práticas e analisar as
ações referentes ao desenvolvimento da Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresas no Paraná.
Ele destaca que as palestras enfatizaram principalmente
o desenvolvimento dos Micros
Empreendedores Individuais,
com ênfase na desburocratização dos serviços e incentivo as
atividades turísticas.
O II Encontro do Sistema
de Melhoria de Ambiente de
Negócios do Paraná aconteceu,
dia 20, em Curitiba na sede do
Sebrae/PR.

Carambeiense é revelação
no Capacete de Ouro 2019

Filipe é Campeão Brasileiro 2019 em sua categoria no kart

aos três anos. Neste ano acumulou troféus com títulos significativos como o de campeão
brasileiro, bicampeão do Sul
Brasileiro e do Circuito Beto
Carreiro, em Santa Catarina,
além de estar liderando a Copa
São Paulo Light.
Filipe é filho do casal de
empresários Ron Vriesman e
Pamella Vriesman, que apoiam

o menino em todas as competições. “Vamos para o Brasil
inteiro com ele. Meu marido o
acompanha em todas as provas
e sempre que posso estou junto
também. É uma imensa alegria
torcer, incentivar e presenciar
a sua evolução. Eu como mãe,
antes de cada corrida, fico
muito ansiosa, mas ele é calmo,
tranquilo, focado e pilota muito

Banda Lira Celeste é o
quarto bem imaterial
Divulgação

Somos prestigiados por ter a Lira Celeste, diz prefeito Edir

Palmeira - Em uma
linda celebração de ação de
graças pelo Bicentenário do
Município, realizada na noite
de terça-feira (19), que contou com o prefeito municipal
Edir Havrechaki, representantes de lideranças, músicos, secretários, comunidade
religiosa e palmeirense,
prestigiaram a solenidade
de inscrição no livro 'Tombo
do Município' da Banda Lira
Celeste, que completou 57
anos de funcionamento, e
que pertence a Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
com 69 anos.
Em sua fala, o prefeito
ressaltou o quanto é bonito
e merece reconhecimento
os integrantes da Banda,
qual executam lindamente
seus hinos. “Eu sinto inveja
branca [do bem] de todos
vocês, porque particularmente eu acho lindo o dom
de conduzir um instrumento
musical e executar a partitura. Somos prestigiados em
ter a Banda Lira Celeste”,
disse Edir. “Sem contar no
caráter social que a música
interfere na vida de jovens e
pessoas, aqui estão provas
de pessoas que melhoram e
jovens que vem melhorando
sua vida por conta disto”,
completou.
A Banda Lira Celeste
conta com 30 integrantes, mais a participação da
Orquestra Municipal, que
possui o músico Samuel
Schulli como maestro. É o
quarto bem inscrito como

Começo
O começo do jovem no
automobilismo foi através do
pai, que apaixonado por velocidade competia no kart e agora
esse amor o amor por pilotar é
transmitirdo ao filho. “Quando
comecei a correr eu já imaginava como seria com o meu

filho. O Filipe começou a me
acompanhar e aos três anos
já corria, aí fomos vendo seu
potencial. Percebermos isso e
fomos conversando com amigos, pesquisando e buscando
as melhores corridas. Iniciamos
aos poucos, ele pegou gosto
e sempre correu muito forte”,
explica o pai Ron Vriesman.
Todos os custos são banca-

'PROJETO INOVADOR'

PATRIMÔNIO IMATERIAL CULTURAL

Da Assessoria

bem”, conta Pamella.

dos pelos pais do garoto, porém
a família já realizou o cadastro
para captar patrocínios diante
da Lei de Incentivo ao Esporte,
que permite pessoas físicas e
jurídicas incentivar projetos
esportivos, usando um percentual a ser descontado do valor
devido ao Imposto de Renda.
Para conciliar os estudos
com as pistas, a família conta
com a assistência do colégio,
que remarca aulas, provas de
Filipe, quando eventualmente
necessita faltar. Em 2020, os
projetos nas pistas são para a
conquista de vaga no mundial.
“Ano que vem ele subirá de
categoria do mirim ao cadete
para pilotos de nove a onze
anos, além disso disputará a
Rotax. Pretendemos realizar
uma ou duas corridas no exterior e também concorrer a vaga
no mundial”, relata o pai.
O menino mostra que dedicação e amor às corridas não
vai lhe faltar na busca de seus
objetivos. “O kart é minha paixão, adoro correr, é o esporte
que gosto. Sou dedicado e
calmo nas corridas”, conclui o
jovem piloto.

Banda Lira
Celeste completou
57 anos
patrimônio imaterial cultural
do município de Palmeira.
Antes delas, já haviam sido
decretados nesta condição
o Pão no Bafo, prato típico
da culinária dos alemães do
Volga que foi integrado à
cultura alimentar do município; a Fanfarra Dr. Arthur
Orlando Klas, do Colégio Estadual Dom Alberto
Gonçalves; e a Gengibirra,
bebida gasosa feita a partir
do gengibre, fabricada desde
o final do século 19 pelo imigrante italianos Hugo Cini,
que veio ao Brasil para participar da comunidade anarquista da Colônia Cecília.
O repertório da Banda
Lira Celeste é composto por
hinos da Harpa Cristã, hinos
avulsos, peças, dobrados e
hinos cívicos. Tem sua função
principal de participar dos
cultos da sede e das congregações, mas quando convidada
também faz apresentações
em eventos cívicos, além de
já ter atuado por um curto
período como Banda Municipal de Palmeira. Visando
a preservação e constante
renovação dos componentes,
a banda oferece aulas, ministradas pelo professor Cornélio Wenc, e instrumentos
gratuitos para todos os que
quiserem aprender música e
tiverem interesse em ingressar no grupo.

Carambeí Digital recebe prêmio
pelo quinto ano consecutivo
Divulgação

Carambeí - O diretor do
Departamento de Informática
e Coordenador do Programa
Carambeí Digital, Edison Moura,
representou o prefeito Osmar
Blum no 7º Congresso Paranaense de Cidades Digitais, realizado em Cascavel, e recebeu pelo
quinto ano consecutivo premiação
outorgada de Projeto Inovador
2019, pela implantação de iniciativas tecnológicas na administração pública.
Na oportunidade, Moura participou do painel 'Tecnologia Acelerando o Desenvolvimento Local',
onde relatou sobre o desenvolvimento do Carambeí Digital desde
seu início em 2015 até os dias
atuais.
Para o prefeito Osmar Blum,
essa premiação é o reconhecimento de um trabalho iniciado há
mais de cinco anos que vem evoluindo e apresentando resultados
positivos com muitos dos serviços
públicos interligados. Ressalta que
além disso o acesso gratuito a
internet alcançou centenas de pessoas, inclusive da zona rural. "É
sobretudo um programa de inclusão digital", acrescenta Blum.
História
Carambeí Digital iniciou em
2015 com a criação do marco
zero digital que foi um documento formalizado por meio de
encontros com vários setores da
comunidade, que definiu diretrizes

Coordenador do Programa Carambeí Digital, Edison Moura, com o prêmio

para a implantação sem impor a
vontade da administração pública
e sim levou em conta as necessidades e ideias da população. Em
2016 foi montada as estruturas
das 10 torres no perímetro urbano
e rural para estabelecer uma rede
de comunicação via rádio a qual
interligou os órgãos públicos o
que disponibilizou mais locais de
acesso a internet gratuita (hot
spots).Foi em 2017 que a internet
chegou às casas na área urbana e
no ano passado o sinal alcançou a
região rural do Catanduvas.
O programa englobou também
a implantação dos servidores em
nuvem da Prefeitura, onde todos
os sistemas e dados ficam armazenados em servidores da Amazon, o
maior data center do mundo. Todos
os dados estão disponíveis 24
horas por dia, 7 dias por semana,

com garantia de segurança, com
backups e alta qualidade de conexão, facilitando o acesso dos usuários e dos munícipes. As Unidades
Básicas de Saúde foram interligadas com a unidade central e com
isso o sistema de atendimento se
tornou mais ágil, seguro e trouxe
mais comodidade ao usuário.
O programa Carambeí Digital,
segue com a instalação de novas
torres para atender outras localidades rurais como Santo André
e São João, além da ampliação do
sinal na região do Catanduva.
Prêmios
Carambeí Digital já recebeu
premiação em 2018, na 6ª edição
do Prêmio Gestor Público Paraná
(PGP-PR), da Receita Estadual,
que homenageia os municípios com
os melhores projetos de gestão.

BRDE financia projetos
turísticos no Paraná
Nos últimos 12 meses, o BRDE financiou R$ 74 milhões para projetos turísticos noParaná por meio do programa
BRDE Protur, que apoia investimentos
para implantação, modernização e
reforma de empreendimentos turísticos
como pousadas, hotéis, centros de
convenções, parques temáticos e outras
atrações.
O BRDE é o principal agente financeiro do
Fundo Geral do Turismo, o Fungetur, e
teve seu limite para novas contratações
ampliado pelo Ministério do Turismo

graças ao excelente desempenho que vem
alcançando no fomento ao setor. O apoio
ao turismo no Paraná é um dos objetivos
do BRDE, que investiu em empreendimentos na maioria das regiões do estado,
reforçando ainda mais sua política de
descentralização de recursos e ampliação
de suas áreas de atuação.
O BRDE é um banco de fomento onde
você deposita suas melhores ideias, seus
projetos e sua confiança. Se você tem
grandes planos para o futuro, procure
um banco diferente. Procure o BRDE.

INFORME PUBLICITÁRIO
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Presidente Fátima e vereador Rafael Rabbers
ladeiam Popke Ferdinand van der Vinne
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Meritíssima juíza de direito, Erika Watanabe
com a presidente Fátima e o vereador Kusdra

Tenente-coronel Flaubert E. Ribas Bourguignon
com a presidente Fátima e o vereador Gerson Sutil

EM SESSÃO SOLENE

Cidadãos Honorários recebem título
Divulgação

Homenageados
se disseram
honrados
com o título
Da Assessoria
A Câmara Municipal de
Castro realizou, no sábado
(23), sessão solene de
outorga de título de cidadão
honorário à meritíssima juíza
de direito, Erika Watanabe, ao
presidente do Sicredi Campos
Gerais, Popke Ferdinand van
der Vinne, e ao Tenente-coronel Flaubert Echnaton Ribas
Bourguignon. Nascidos em
outros municípios, os homenageados desenvolvem importantes atividades na cidade,
que motivaram a concessão
do título.
Nascida em São Paulo, a

Familiares e amigos marcaram presença em sessão solene

juíza Erika Watanabe assumiu
a Vara Criminal da Comarca
de Castro em março de 2014,
onde atua desde então. Bastante emocionada, ela definiu como um momento único
na vida. “Quando soube que
receberia o título, fiquei muito
surpresa, emocionada e feliz
de receber tamanha honraria,

Esperada por muitos consumidores, ao final do mês acontecerá a Black Friday, dia em que
produtos são ofertados com preços mais acessíveis. O aplicativo
Menor Preço, do Governo do
Paraná, desenvolvido em parceria pela Celepar e a Secretaria da
Fazenda, auxilia os cidadãos na
hora das compras.
O aplicativo permite que o
consumidor visualize um histórico
anterior dos valores do produto,
com a ilustração de um gráfico
de segmento em que é possível
medir os parâmetros de evolução
e regressão em até 2 meses.
O Menor Preço também
está disponível para plataformas
Android e iOS. https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/about.

nia de Castrolanda. Atuou
por 53 anos na Cooperativa
Castrolanda e, atualmente, é
o presidente do Sicredi Campos Gerais. “Quero compartilhar esse título que recebi
hoje com todos os diretores
e colaboradores da Castrolanda e do Sicredi, pois eles
que trabalham comigo. Todos

INVESTIMENTO R$ 4,2 MILHÕES

NA BLACK FRIDAY

Aplicativo ajuda
a previnir fraudes

principalmente aqui na cidade
de Castro que eu tanto amo e
me dedico no dia a dia forense.
É uma honra ser adotada pela
cidade”, discursou a juíza.
Já Popke Ferdinand van
der Vinne, mais conhecido como Fredy, nasceu na
Holanda e veio ainda criança
para a recém-fundada Colô-

Foi assinado nesta segundafeira (25), ordens de serviço
para construção do Centro de
Especialidades Médicas e da
Capela Mortuária no Cemitério
Frei Mathias.
Com investimento de R$ 4,2
milhões oriundos do Fundo Nacional da Saúde e contrapartida da
Prefeitura, o Centro de Especialidades Médicas será construído na
Vila Rio Branco, em área ao lado
do Educandário Manoel Ribas.
A obra física terá 1.900 metros
quadrados. Para a compra de
equipamentos serão aplicados
R$ 1,5 milhão também vindos do

Fundo Nacional da Saúde.
O Centro de Especialidades
contará com alas de ortopedia,
cardiologia, oftalmologia, ginecologia, psiquiatria, fisioterapia,
fonoaudiologia, nutrição e Núcleo
de Apoio ao Saúde da Família
(NASF).
O espaço disponibilizará
banheiros com acessibilidade, academia completa para utilização de
pacientes com indicação médica
e que necessitem de atividades
complementares ao tratamento
para melhorar suas condições de
saúde. Outro espaço interativo
será a cozinha, onde profissionais
vão orientar pacientes para uma
alimentação saudável.

forma se destacaram. É competência dos vereadores indicarem os homenageados por
meio de projeto de lei, sendo
o nome da doutora Erika
indicado pelo vereador Maurício Kusdra (DC), de Fredy
pelo vereador Rafael Rabbers
(DEM) e do tenente-coronel
por Gerson Sutil (PSB).
Além dos vereadores,
homenageados e público presente, prestigiaram a sessão o
presidente da Câmara Municipal de Ventania, Henrique
Teixeira da Silva; o 2º Tenente
Bruno Luis Baú, representando o 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado; a
chefe do escritório regional da
Secretaria de Justiça, Família
e Justiça, Karina Larocca; a
Promotora de Justiça, Heloisa
Misson Ruviaro, e o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba,
José Lupion Neto.

NO CENTRO DE EVENTOS

Assinada ordens de serviços para
centro de especialidades e capela
Da Assessoria

são
merecedores
desse
título”, disse.
O tenente-coronel Flaubert
Echnaton Ribas Bourguignon
nasceu em Ponta Grossa,
mas mudou-se para Castro
ainda aos quatro anos, onde
residiu até concluir o Ensino
Médio. Bourguignon iniciou
a sua carreira militar e teve a
oportunidade de participar de
uma missão das Nações Unidades no Saara Ocidental. “A
alegria de passar a integrar
o seleto quadro de cidadãos
honorários de Castro muito
me honra. É, sem dúvida, um
dia muito especial, tal condição nunca foi por mim imaginada e certamente não me
fará traduzir o agradecimento
devido”, enalteceu.
O título de cidadão é honraria concedida pela Câmara
Municipal de Castro para pessoas que nasceram fora do
Município, e que de alguma

Entre os equipamentos que
serão adquiridos para agilizar
diagnósticos estão eletrocardio,
teste ergométrico, ecocardio,
ultrassonografia, colposcopia e
audiometria, entre outros.
A capela mortuária será
construída em terreno contíguo
ao Cemitério Frei Mathias, com
recursos próprios do município no valor de R$ 368 mil. O
espaço com 298 metros quadrados contará com três salas para
velório, sala administrativa, copa
de apoio, dois banheiros adaptados para deficientes e depósito de
material de limpeza.
* Com Redação

Gusttavo Lima se apresenta
em Ponta Grossa na quinta
Ponta Grossa - O cantor
Gusttavo Lima desembarca em
Ponta Grossa nesta quinta-feira
(28) com o show “Embaixador
in Ponta Grossa”. A apresentação
ocorrerá no Pavilhão do Centro
de Eventos, com os portões sendo
abertos às 20h30 e o cantos
subindo ao palco às 23 horas.
Preservando sua origem e raízes simples, Gusttavo Lima segue
com a bagagem de quem domina
a arte de compor, tocar e cantar,
conquistando cada vez mais seu
espaço. Entre os últimos hits do
artista estão “Milu” e “Quem
Traiu Levou”, que deverão ser
tocados mais de uma vez.
Os ingressos podem ser
adquiridos em uma loja exclusiva

Divulgação

Gusttavo Lima se apresenta
nesta quinta-feira (28)
no primeiro piso do Shopping
Palladium de Ponta Grossa, Posto
Contorno 24 horas da Avenida
Balduíno Taques e Barbaridade.
Pela internet no site www.minhaentrada.com.br.
A realização é da LG, X9 e
Versuz Produções.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
TERÇA-FEIRA, 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019

LANCER GT 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.

NEWS

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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DE PINCÉIS, PALITOS, ESCOVAS SERRARIAS, MADEIRAS
COMPENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERADOS, CHAPAS
DE FIBRAS DE MADEIRA,MÓVEIS DE MADEIRA E OFICIAIS
MARCENEIROS DE CASTRO - SIMAC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Coordenador da Entidade supra CONVOCA os senhores associados do Sindicato em dia com suas obrigações sociais, do município
de CASTRO, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, observadas as disposições estatutárias, a ser realizada dia 30 de
novembro de 2019, às 09h00 em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados quites, ou às 09h30 em segunda convocação, caso não haja quorum em primeira com qualquer número de
presentes, na sede do Sindicato, sito a Rua jose waldemar iucksch,
/$=(5
nº.
660, j.das araucarias em Castro/PR, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:- Discussão e votação da Previsão Orçamentária para o exercício de 2020, com parecer do Conselho Fiscal. As
deliberações acima serão tomadas por escrutíno secreto, cujas deliberações só serão validadas se aprovadas pela maioria simples dos
presentes.
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Libra: Você terá facilidade
para expressar suas ideias e
convencer os outros. Explore
essa habilidade para se destacar
no trabalho. O diálogo será a
melhor maneira de tocar o coração do par. Cor: branco.

Touro: Reviravoltas podem
Escorpião: O dinheiro pode
marcar o trabalho nesta terça. concentrar boa parte da sua atenAproveite o astral para se livrar ção nesta terça e há chance de
dos maus hábitos. A atração física fechar um bom negócio ou conseesquenta as coisas na paquera guir uma renda extra. Excesso de
-251$/'26,17È;,2XWXEURGHZZZVLQWD[LFRPEU
ou nos momentos de intimidade apego pode incomodar na convicom o par. Cor: preto.
vência com o par. Cor: roxo.
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RESUMO DE NOVELAS

MALHAÇÃO - TODA
esquecer Júlio. Alfredo fala
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a esquecer Rita. Max afirma amor porque Afonso e Cara Regina que não aceitará los a esqueceram. Shirley se
2V0HUFHQiULRV
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Anjinha. Guga sofre
DWRUHV GH
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de Max. Filipe e ganha no jogo. Júlio pede que
 2V0HUFHQiULRV
 a discussão Almeida alerte Marion. Lola
Rita lamentam
1D¿
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R PRPHQWR
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Lígia e VmR
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2V0HUFHQiULRV
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6WDOORQH
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de Rui em Rita.
Marco'LYXOJDomR
pede com o recado de Júlio. Car6WDWKDP$UQROG6FKZDU]H
para conversar com Cléber. los e Mabel se beijam. Inês
QHJJHU%UXFH:LOOLV-HW/L
Rui garante que ele e Rita flagra Shirley mexendo em
&KXFN1RUULV-HDQ&ODXGH9DQ'DPPH'ROSK/XQGJUHQ7HUU\
criarão Nina juntos.
seus pertences. Marion seduz
&UHZV5DQG\&RXWXUHH6FRWW$GNLQV
Alfredo.
)RLFRQ¿UPDGRTXH$UQROG6FKZDU]HQHJJHUH%UXFH:LOOLV
BOM SUCESSO
WHUmRSDUWLFLSDomRPXLWRPDLRUGRTXHQRSULPHLUR¿OPH$PERV
Quarta-Feira (27/11)
AMOR DE MÃE
MiHVWmRFRQWUDWDGRVSDUDDV¿OPDJHQVTXHFRPHoDPQHVWHPrV
Fábio afirma a Nana e
Quarta-Feira (27/11)
1RFDPSRGRVERDWRVRVLWHGHImVR([SHQGDEOHV3UHPLH
Marcos que Felipe pode ter
Magno e os irmãos
UHH[WUHPDPHQWHGHGLFDGRQDEXVFDGHLQIRUPDo}HVVREUHDSUR
sido assassinado por um fun- apoiam Lurdes na busca por
GXomR WUDGX]LX XP DUWLJR SXEOLFDGR QD %XOJiULD UHODWDQGR TXH
cionário da Editora. Diogo Domênico. Wesley comenta
0LFNH\5RXUNHYROWDUiFRPR7RROHTXH-HW/LQmRWUDEDOKDUiQD
ameaça processar Fábio. que Clóvis pode ajudar a
%XOJiULDDSHQDVQDV¿OPDJHQVQD&KLQD
Mario diz a Marcos que encontrar Domênico. Magno
-HDQ &ODXGH9DQ 'DPPH VHUi R YLOmR GR ¿OPH (OH GHYH
resolveu apostar no relacio- conhece Dona Nicete. Lídia
WHU VXD SUySULD HTXLSH GH PHUFHQiULRV SDUD HQIUHQWDU 6\OYHVWHU
namento com Silvana. Tha- provoca Verena e discute com
6WDOORQHHVXDJDQJXH$RXWUDDGLomRDRHOHQFR6FRWW$GNLQV
íssa demonstra interesse em Raul. Lurdes contrata Clóvis,
FRODERUDGRUIUHTXHQWHGH9DQ'DPPHHVWDUiQRWLPHGRYLOmR
desvendar a morte de Felipe. e Ryan desconfia. Raul e Érica
2URWHLUR¿FRXDFDUJRGH'DYLG$JRVWRH.HQ.DXIPDQ
Nana comenta com Alberto se insinuam um para o outro.
6LPRQ:HVW VHUi R GLUHWRU$ HVWUHLD GH 2V 0HUFHQiULRV  HVWi
sobre a suspeita de Fábio. Magno se sente culpado pelo
SUHYLVWDSDUDGHDJRVWRGRSUy[LPRDQR
Fábio conta a Thaíssa, Jeff estado de Nicete. Thelma
3URPHVVD GH PXLWD DomR WLURV H[SORV}HV SHUVHJXLo}HV H
e Evelyn que Felipe lhe man- passa mal durante uma briga
PXLWDOXWD8PHVWLORGH¿OPHTXHRVQRUWHDPHULFDQRVJRVWDP
dava e-mails sobre como os com Sinésio, que não ajuda a
GHSURGX]LUPRVWUDQGRTXHRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDpR
amigos da Editora o enga- irmã. Lurdes socorre Thelma
PHOKRUSDtVGRPXQGRGHIHQGHQGRDOLEHUGDGHHDGHPRFUDFLD
naram. Vera sugere que ela e novamente. Lídia
volta para
2HOHQFRpFRQKHFLGRQR%UDVLOSHORVLQ~PHURV¿
OPHVGH
Alberto
fiquem
juntos.
o
Rio
de
Janeiro,
deixando
DomRMiDSUHVHQWDGRVHPWRGDVWHOHYLV}HVDEHUWDVGRSDtV
Érica com Raul. Lurdes
ÉRAMOS SEIS
repreende Magno por ter se
Quarta-Feira (27/11)
aproximado de Dona Nicete.
Júlio disfarça seu estado Vitória conhece Davi. Ryan
para Lola e Carlos. Alaor e anuncia a Lurdes que Clóvis
Neli aconselham Marion a encontrou Kátia.

Áries: Seu otimismo será
contagiante e isso já é meio
caminho andado, inclusive no
trabalho. Dedique-se mais aos
estudos ou troque experiências
com os colegas. Paixão à distância estará protegida. Cor: preto.
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ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
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Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451

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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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.

A forma mais barata de fazer negócio!

3/sun. 4/enem. 7/clonado — lei seca — londres.

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

3232-5148
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CASTRO FOI O DESTINO DO PASSEIO

V Mototran reuniu mais de 200 motos
Divulgação

Doações foram
entregues ao
projeto Emanoel
e Lions Clube

Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Reunindo
mais de 200 apaixonados por
motocicletas, a 5ª edição do
Mototran, Passeio Motociclístico do Pelotão de Trânsito do
1º BPM, mais uma vez teve
enfoque solidário.
O encontro deste sábado
(23), na sede do 1º Batalhão
de Polícia Militar, oportunizou a arrecadação de mais
de 150 latas de leite em pó e
150 panetones. Os donativos
arrecadados serão destinados
ao Projeto Emanuel da cidade
Ponta Grossa e ao Lions Clube
da cidade de Castro.

TERRA NOVA

Ladrões armados
roubam vendedor
Homem de 73 anos comercializava doces na região, quando
na estrada de Terra Nova, interior
de Castro, foi abordado por dois
indivíduos, em uma caminhonete.
Utilizando-se de touca, balaclava,
e de posse de arma longa, eles
deram voz de assalto e subtraíram
celular, dinheiro e toda a mercadoria. A vítima conseguiu fugir
dos indivíduos, sendo socorrida
por um transeunte. Equipe da
PM realizou patrulhamento, mas
até o momento não obteve êxito
na captura. A ocorrência foi registrada por volta das 17 horas de
segunda-feira (25).

NA PERPÉTUO SOCORRO

Porte ilegal de
arma de fogo
Na tarde de sábado (23), a
Polícia Militar de Castro apreendeu uma arma de fogo na Rua
Miguel Aiçar de Sus, no bairro
Perpétuo Socorro. A PM localizou
na cintura do suspeito um revólver
calibre .32 e duas munições intactas, e o encaminhou até a 43ª DRP
para as devidas providências.

Cavalaria
se fez
presente
no evento

Tempo ajudou e motociclistas pegaram a estrada

Realizado anualmente, o
Mototran vem se tornando um
evento bastante esperado na
região. Congregando motoci-

Um homem de 27 anos ficou
ferido após reagir a assalto em
Castro, na noite de sexta-feira
(22). A situação aconteceu na Rua
Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, Jardim dos Bancário. A vítima
recebeu voz de assalto e os autores exigiram que o rapaz saísse do
carro. Diante de sua negativa, um
dos autores desferiu golpes de faca
nos braços da vítima. A PM efetuou buscas, mas não encontrou o
marginal. A vítima foi encaminhada
para casa hospitalar em Castro.

PONTA GROSSA

Civil cumpre
mandado
Ponta Grossa - Na tarde sexta-feira (22), o Setor Operacional
da Polícia Civil de Ponta Grossa
cumpriu mandado de prisão em
desfavor de L.F.O.S., de 36 anos.
A prisão preventiva foi decretada,
em tese, pela prática de falsificação de documento público, ART.
297 na forma do artigo 71 CP. O
fato aconteceu em 2015 quando o
autor falsifica assinatura de médicos e adulterava receitas médicas
para benefício próprio em uma
Lan House.

bes e outros amadores deste
meio de transporte, o pátio do
Batalhão ficou lotado durante
a concentração.

PM lança aplicativo de emergência
Ponta Grossa - As cidades de abrangência do 1º Batalhão de Polícia Militar (Ponta
Grossa, Castro, Carambeí,
Piraí do Sul, Jaguariaíva, Arapoti e Sengés) passam, desde
segunda-feira (25), a ter um
novo canal de acionamento da
Polícia Militar para os casos
de emergência, em complemento ao telefone gratuito
190: trata-se do aplicativo
APP 190 PR.
Para a utilização da nova
plataforma será necessário
baixar o aplicativo gratuitamente no aparelho celular,
desde que tenha o sistema
operacional Android ou iOS.
Após baixar o aplicativo, o
usuário fará um cadastro
rápido no portal Governo
Digital, com informações
pessoais (nome completo,
RG, CPF, e-mail) e a partir
daí será criado um perfil que
armazenará todo o histórico
de solicitações e atividades.
Com o aplicativo instalado,
o usuário poderá solicitar
atendimento para quaisquer

Divulgação

Tenente-coronel Bezerra mostra aplicativo APP 190 PR
tipos de ocorrência. Na tela
de abertura está disponível
ícones para solicitações rápidas para situações de violência doméstica, perturbação
do sossego e trânsito. Para
os demais crimes o usuário
acessará o ícone “outros”,
também disponível na mesma
tela.
O usuário pode ainda
inserir no chamado duas fotos
e um vídeo sobre o fato solicitado, bem como acompanhar

o andamento do atendimento
pela tela 'minhas ocorrências
– andamento', consultando as
providências tomadas até a
finalização. Caso haja necessidade, o operador policial
militar poderá entrar em contato com o cidadão via chat
para obter mais informações.
A ferramenta possibilita
que pessoas com deficiência
auditiva também solicitem
atendimento de emergência
pelo aplicativo.

Veículo capota no Jardim Bela Vista
Divulgação

Vítimas foram encaminhadas para atendimento médico

NO TREVO QUE LIGA CASTRO A TIBAGI

Caminhão invade pátio de empresa
Um caminhão munk perdeu o
controle e invadiu o muro de uma
empresa, na tarde de sábado
(23). A ocorrência aconteceu
em um dos acessos a Castro,
de grande declive, no trevo que
liga a cidade a Tibagi. A Guarda
Municipal de Castro foi acionada
no domingo (24) para auxiliar na
retirada da carga e do veículo.
Os serviços de transbordo foram
lentos o que provocou lentidão
no trânsito. Após ser tirada a
carga, dois guinchos removeram
o caminhão. Ninguem feriu-se.

Menina de cinco anos
morre em acidente
Divulgação

Condutora seguia no sentido Palmeira a Irati

MARGINAL A PR-151

Na manhã desta segundafeira (25), um veículo volkswagen Gol capotou na Rua Jonas
Borges Martins, Jardim Bela
Vista, em frente a Fundação
ABC, via marginal a PR-151.
Segundo a Guarda Municipal,
as vítimas foram encaminhadas
para atendimento médico. Além
da GM, a Polícia Rodoviária e
a Rodonorte também estiveram
presentes no local prestando os
atendimentos necessários.

no Parque de Exposições
Dario Macedo onde os participantes puderam saborear um
delicioso almoço, além de participar de diversos sorteios.
Reunir velhos e novos amigos e parceiros, interagir com
a comunidade, e promover a
segurança e o bem estar no
trânsito estiveram dentre os
objetivos do evento.

EM PALMEIRA

PARA PONTA GROSSA E REGIÃO

EM ASSALTO

Homem é ferido
após reagir

clistas de todas as modalidades, estradeiros, esportivos,
trabalhadores do ramo, integrantes de vários motoclu-

Antes da largada, os participantes puderam desfrutar de
um café da manhã e conferir
exposições do Pelotão de Polícia de Choque, da Cavalaria
da PM, da Polícia Rodoviária
Estadual e estandes de instituições parceiras.
Nesta edição, o passeio
teve como destino o município
de Castro, com o encerramento

Palmeira - Em Palmeira, um
grave acidente comoveu a cidade
na tarde de sexta-feira (22). Um
veículo Hyundai HB20 de cor
prata capotou por várias vezes
na faixa de domínio e acabou vitimando uma menina de cinco anos
de idade. O velório de Yasmin de
Oliveira Visnieski foi realizado na
Capela da Vilinha, na tarde de
sábado (23).
De acordo com a Polícia

Rodoviária Federal (PRF) que
atendeu a ocorrência, a condutora seguia no sentido Palmeira
a Irati, na BR 277, Km 174,
próximo ao local conhecido
como 'Vaca Morta'. Os bombeiros e a equipe da concessionária
que administra o trecho também
prestaram atendimento no local.
No carro estavam a mãe de 34
anos e filha. A motorista sofreu
ferimentos leves.

FLAGRADO DORMINDO

PM prende acusado de
roubos em Palmeira
Palmeira - Em Palmeira, na
manhã de sexta-feira (22), a Polícia Militar prendeu em sua casa
um jovem acusado de vários roubos. A prisão aconteceu após tentativa de furto na madrugada, por
volta das 4h15, na Rua Gaspar
Bertoni. Segundo a PM, a vítima
estava dormindo na sala de sua
residência, quando ouviu um barulho forte e percebeu que jogaram
algo na sua porta. Na sequência
foi surpreendido com um jovem de
aproximadamente 18 anos, de pele
clara, cabelo arrepiado, trajando
calça jeans e moletom escuro, o
qual arrombou a porta e de posse
de uma faca deu voz de assalto.
O homem reagiu e entrou
em luta corporal com o agressor.
Quando ambos estavam no chão,
o rapaz tentou por várias vezes
golpeá-lo com a faca, porém, a
vítima conseguiu se defender. Sem
sucesso, o agressor evadiu-se do

local.
Após a tentativa de roubo,
o solicitante com escoriações
no cotovelo direito, resultado da
luta corporal, verificou que parte
da parede da sua casa que é de
madeira foi quebrada.
Ao verificar o relato da vítima,
a PM observou que era um jovem
acusado por vários crimes e mostrou a foto do sujeito ao senhor
que reconheceu o agressor.
Mais tarde, já tendo conhecimento da residência onde estava
o acusado, a PM se dirigiu para a
Rua Manoel Demétrio de Oliveira
e o encontrou deitado, dormindo,
em um quarto. Ele recebeu voz de
abordagem e debaixo de seu corpo
foi encontrada uma faca de aproximadamente 23 centímetros.
Após o reconhecimento da
vítima, o autor, a faca e o solicitante
foram encaminhados até a delegacia para as demais providências.

CARAMBEÍ

Divulgação

Jovem de 14 anos se fere
Da Redação

Caminhão foi retirado com a ajuda de dois guinchos

Foi encaminhada ao Pronto
Atendimento
Municipal
de
Carambei, apresentando ferimentos leves, a passageira do automóvel Renault Sandero, placas de
Araucária, I.C.S., de 14 anos.
Ela foi vítima de acidente
rodoviário na PR 151, km 303 +
600 metros, por volta das 11h40

de segunda-feira (25).
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente em Carambeí foi
do tipo abalroamento longitudinal
e envolveu o automóvel que trazia
ao volante V.R., de 43 anos, e o
caminhão trator Scania, placas
AYJ-8228, de Colombo, e semirreboque Randon com placa AYF5761, da mesma cidade.
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Troca de comando

Divulgação

Divulgação

General de Brigada Márcio de Souza Nunes Ribeiro,
Comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada
(5ª Bda C Bld) e a esposa Alessandra, o Tenente-Coronel
de Infantaria Jauro Francisco da Silva Filho e a esposa
Denise, e a senhora Thainar Zilah Weiber da Silva, mãe
do Ten-cel Jauro, durante concorrido jantar de apresentação do novo comandante à autoridades e convidados
Divulgação / Marcos Bastos

Otacílio Junior,
leia-se Officinas
Beauty – cabelos
e maquiagens,
em ritmo de
aniversário. No
registro ao lado
de seu sócio
Fábio Motta.
Muito sucesso!

O Tenente-Coronel de Infantaria Jauro Francisco
da Silva Filho, ao lado da esposa Denise, assumiu
o comando do 13º Batalhão de Infantaria Blindada
(13º BIB) em prestigiada solenidade realizada no
último dia 22, na sede do batalhão. O Coronel de
Infantaria Daniel Moreira Marques entrou para a
reforma e ao lado da esposa Cristina, seguiu de
mudança para Florianópolis (SC)

Alexandra

Divulgação

Registrando a
beleza de Alexandra
Marcondes Datola,
filha do casal Irani
Marcondes Datola e
Geraldo Datola. Dia
30 de novembro, ela
festeja a chegada
de seus 15 anos com
uma super festa no
Moinho Castrolanda.
Muitas felicidades!

Tania Mara Borato Kaminski, presidente da APMIF João e Maria
(Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e Família
de Ponta Grossa), comanda o bazar beneficente da casa
que está com a exposição e vendas dos trabalhos artesanais
até o dia 06 de dezembro, na sede da instituição na Rua Sete
de Setembro, 515 – Centro – Ponta Grossa. Prestigiem!

Divulgação
Divulgação

Parabéns de aniversário
circulando para
Josneide Panzzolo, diretora da Escola de educação Especial Professora Maria de Lourdes
Canziani. Felicidades!

Sempre animado
e carismático,
Denis Michael
Milleo Mainardes
festeja aniversário
em família, nesta
quinta-feira (28),
e recebe
cumprimentos da
coluna. Parabéns!

Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação

Sargento Edson Lopes lançou
pela Editora Estúdio Texto o
livro 'Nunca Vencidos', que traz
relatos das batalhas e missões
que o 13º Batalhão de
Infantaria Blindado de Ponta
Grossa participou ao longo
de seus 96 anos. Aplausos!

