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câmara aprova

Orçamento de
Castro é de
R$ 260 milhões
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Febre amarela
reduz bugios
em Castro

Os vereadores da Câmara
Municipal de Castro aprovaram
doze projetos durante a noite de
quarta-feira (4). Desses, dois
foram em votação única, seis
em segunda discussão e quatro
em primeira. Também foi aprovado, em segunda discussão, o
Projeto 110/2019 que estima
a receita e fixa a despesa do
Município para o exercício financeiro de 2020 durante sessão e
página 3
xtraordinária.

A febre amarela já dizimou boa parte da população de
Alouattas – primatas conhecidos como bugios, em Castro,
e continua matando ainda mais animais. O último deles foi
encontrado morto na quarta-feira (27), mas só neste ano já
foram registradas 103 mortes de bugios, em todas as regiões
do município, tanto em áreas rurais como urbanas. A maioria
dos casos foi encaminhada para análise e grande parte dos
resultados confirmou a presença do vírus. Porém, o número
real de animais mortos em função da febre amarela é muito
maior, de acordo com o médico veterinário da Vigilância Sanitária de Castro, Paulo Henrique Gerytch.
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a partir de sábado

Comércio local
amplia horário
de atendimento

Começa neste sábado (7)
o horário especial de Natal
no comércio castrense. No
primeiro dia de atendimento estendido, as portas dos
estabelecimentos comerciais
permanecerão abertas até as
18 horas. A norma vale também para os dois próximos
sábados do mês de dezembro,
página 5
de 14 e 21.

CARAMBEÍ

Popular de
futsal tem
semifinais
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103 animais mortos

EM CASTRO

Natal Encantado
tem início hoje
Divulgação

ANIMAIS MORTOS já chegam a 103 em Castro
Divulgação

EM NOVO HORÁRIO

Maria Fumaça em PG

fantástico Natal de Bento é a grande atração

A passagem da Maria Fumaça de Natal pelos trilhos de Ponta Grossa sofreu
alteração no horário e agora terá início a
partir das 19h30, na sexta-feira (6). O
percurso é de 15 quilômetros. página 8

Já é Natal
Divulgação

Começa oficialmente neste
final de semana a programação
especial de Natal em Castro.
O show de abertura do Natal
Encantado e a chegada do Papai
Noel estão agendados para esta
sexta-feira (6), às 20 horas, na

Praça Manoel Ribas. O evento
terá vídeo mapping na fachada
do prédio do Clube União e
Progresso, contando a história
da chegada do Papai Noel na cidade. O ponto alto é o Fantástico
página 7
Natal de Bento.
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MUSEU DOS CAMPOS GERAIS

Castrolanda leva
exposição itinerante

frente ao volei UM

PG Vôlei vence em
casa pela Superliga
O Ponta Grossa Vôlei voltou
a jogar em casa pela Superliga
e garantiu vitória contra o Vôlei
Um Itapetininga, nesta quartafeira (4). A partida foi na Arena
Multiuso. O jogo foi válido pela
sexta rodada do campeonato. O
Ponta Grossa Vôlei venceu por
3 sets a 2. Parciais de 25x17,
21x25, 22x25, 29x27 e 15x12.
O oposto Wala foi o maior pontuador do jogo e ainda faturou
o troféu Viva Vôlei. A equipe de
Ponta Grossa viaja nesta sextafeira (6) pela manhã para um
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novo confronto.
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chegada do velhinho em Ponta Grossa

Menino Alex e seu avô Vibraulino, em Carambeí

Noel chega no Parque 'Os Tesouros do Natal'
Ambiental no dia 12 abrirá a programação
Na quinta-feira (12), começam as atrações do
Natal Iluminado no Parque Ambiental. As primeiras atividades incluem a chegada do Papai Noel,
em carreata que sai do Ginásio Oscar Pereira, às
20 horas e chegada ao Parque Ambiental, às 21
horas. Também haverá apresentações do Coro
Cidade de Ponta Grossa, do Grupo de Teatro de
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Ponta Grossa e outros artistas.

Carambeí terá na abertura da programação
natalina da Praça Cívica, a visita da Caravana do
Natal Mágico do Paraná que apresenta o espetáculo 'Os Tesouros do Natal'. O teatro encenado em
palco montado na carreta de caminhão acontecerá
às 19h30, do dia 6. A abertura terá participação
de artistas locais sob a coordenação do departapágina 7
mento de Cultura de Carambeí.

exposição busca estabelecer ligação

A partir desta semana,
as pessoas que visitarem o
Museu Campos Gerais (MCG)
poderão ver a exposição itinerante 'Produção Leiteira em
Castrolanda: vida e tradição'.

Organizada pelo Centro Cultural
Castrolanda (CCC), a exposição
busca estabelecer a ligação existente entre a imigração holandesa
em Castro e a criação do gado
puro de origem.
página 4
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EDITORIAL

FEBRE AMARELA VAI
DEIXANDO RASTROS
DE DESTRUIÇÃO
Antes quase não se ouvia falar, quando se constatou a primeira
morte de macaco em função do vírus foi um susto, e agora parece
até que as pessoas já se acostumaram com a presença dela na
cidade e região. Esta é a febre amarela. Além de já ter matado uma
centena de bugios, ela também prejudicará o desenvolvimento de
plantas, que dependiam destes animais para terem as sementes
espalhadas, e, ainda vem silenciado as florestas locais, já que os
bugios, como bem se sabe, são grandes cantores das matas.
Neste caso tudo o que os humanos podem fazer para contribuir com o fim desta grande vilã é evitar água parada. Mas qual
a relação? Acontece que se o famoso mosquito da dengue, que
se cria em águas paradas nos centros urbanos, tiver contato com
o vírus, que está há meses presente na região, também se torna
potencial transmissor. Ou seja, a conscientização de todos nunca
foi tão importante como é agora.

Informe Publicitário

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

O mundo dá
as suas voltas

Sandro Carrilho
R$ 260 MILHÕES
Em uma sessão ordinária realizada na segundafeira (2), e extraordinária na
quarta-feira (4), votou-se e
confirmou-se o orçamento
do município de Castro
para 2020. Será de R$
260 milhões.
DEMOROU
A vereadora presidente,
Fátima Castro (MDB),
explicou que a proposição
acabou demorando um
pouco mais que o habitual,
pois o orçamento é um projeto complexo e que envolve
muito estudo e análise por
parte dos vereadores. Não
por todos, é claro.

A imagem fotográfica, publicada pela imprensa, registra a elegância, a calma e a classe de um político- partidário
ensaiando os primeiros passos, para desfilar no tapete vermelho da política nacional.
Um aviso aos navegantes, a maré não virou a canoa da vida
política do ex- presidente Lula.
Vistos de hoje, os estudiosos, interpretam que existe um
longo caminho pela frente a ser seguido.
Mas, o momento agora é do poder de Brasília, guardião da
lei e cabe ao Supremo Tribunal o juízo final, com um veredicto,
goste-se ou não: “Ninguém poderá ser considerado culpado,
até a decisão transitada em julgamento.”
A política é como ondas do mar, vão e vêm, e fazem o
mundo suspender a respiração.

OS IDOSOS
Durante a audiência
pública de debate da lei
orçamentária do município,
representantes do Serviço
de Acolhimento São Vicente
de Paulo apresentaram a
necessidade de revisão dos
valores repassados para
as entidades assistenciais.
A justificativa foi os gastos
elevados com os idosos.

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

06/12 - Dia da Extensão Rural no Brasil
08/12 - Dia da Família / Dia da Justiça
Dia Mundial da Imaculada Conceição
09/12 - Dia da Criança Especial / Dia do Fonoaudiólogo
Dia do Alcoólico Recuperado
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Temperatura

06/12

24

Umidade

ºC

15 ºC

95%
35%

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

Sábado
07/12

27

ºC

14 ºC

97%
42%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
08/12

25

ºC

12 ºC

86%
49%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

09/12

REDAÇÃO

Clima

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Previsão do Tempo - Castro*

26

ºC

11 ºC

85%
52%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 05/12/2019
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PARA 2020

Orçamento de Castro é de R$ 260 mi
Divulgação

Aumento de
crédito para
entidades foi
debatido entre
as comissões

ANGRA DOCE
O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei ao
projeto de lei que institui a região de Angra Doce na divisa do
Paraná com São Paulo como de interesse turístico. A região é
formada pelas cidades paranaenses de Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos, Jacarezinho e Salto do Itararé, além de
Chavantes, Ourinhos, Canitar, Ipaussu, Timburi, Piraju, Fartura, Bernardino de Campos, Itaporanga e Barão de Antonina,
em São Paulo.

Da Assessoria
Os vereadores da Câmara
Municipal de Castro aprovaram
doze projetos durante a noite de
quarta-feira (4). Desses, dois
foram em votação única, seis em
segunda discussão e quatro em
primeira. Ainda, estava prevista
a votação de mais um projeto,
no entanto ele acabou não sendo
votado, pois o vereador Maurício
Kusdra (DC) solicitou vistas para
analisar melhor a proposição.
Em votação única, foram
aprovados dois projetos, de
autoria do Poder Executivo
Municipal, que solicitavam autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. O
primeiro, no valor de R$ 50 mil,
é para a Secretaria de Família e
Desenvolvimento Social realizar
a manutenção e execução dos
serviços nos equipamentos. Já o
segundo, de R$ 68,1 mil, é para
a contratação de empresa para
realização de concurso para a
Guarda Municipal.
Seguidamente, em segunda
discussão e votação, os verea-

PARA FISCAIS E CONTRATO

Controladoria
realiza
capacitação
Da Assessoria

Ponta Grossa - Em continuidade às ações do programa
de Gestão e Compliance, a
Controladoria Geral do Município (CGM) realizou nesta
quarta (04) e quinta-feira (05),
workshop sobre boas práticas
administrativas para capacitação dos servidores municipais
designados fiscais de contrato
de prestação de serviços e fornecimento. O treinamento foi
promovido em conjunto com a
Procuradoria Geral do Município (PGM) e não teve custos
para a Prefeitura.
Composta por uma palestra ministrada pelo procurador
de Contas Municipais, Márcio
Henrique Martins de Rezende,
sobre procedimentos corretos
no desempenho da função de
fiscal e de um workshop com
dinâmica para resolução de
casos práticos. A atividade reuniu 155 servidores, entre fiscais
de contratos e membros das
Unidades de Gestão e Compliance (UGC), representantes
de todas as secretarias.
"Uma das funções da Controladoria é dar respaldo e
apoio para que os fiscais cumpram com suas atividades de
acompanhamento e execução
dos contratos. Nesse sentido, o
treinamento realizado teve como
objetivo auxiliar no processo de
fiscalização, com vistas a prevenir consequências ao Município
e, ao mesmo tempo, contribuir
para a eficiência operacional,
reconhecendo a essencialidade
dos serviços prestados pelos
servidores que cumprem com as
atividades de fiscal de contrato”,
explicou o Controlador Geral do
Município, Lauro Costa.
De acordo com a servidora
da Divisão de Contrato de Pessoal, da Secretaria de Indústria,
Comércio e Qualificação Profissional (SMIQCP), Ana Paula
Martins Leonardo Ciesilski, o
treinamento e o contato entre os
fiscais das diferentes secretarias
foi bastante produtivo. “Toda
orientação e apoio da Controladoria Geral do Município é
importante para que os fiscais
evitem erros.
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Projeto que estima receita e fixa a despesa, estava em tramitação desde outubro
dores aprovaram o proposição
que realiza adequações e aprimoramentos no programa “Nota
Fiscal da Prêmios”. Também
em segunda, os parlamentares
votaram a regulamentação das
atividades de escritório virtual e
coworking e quatro projetos, de
autoria dos vereadores Gerson
Sutil (PSB), Joel Fadel (PSDB)
e Neto Fadel (PTB), que nominam ruas no Jardim Novo Horizonte.
Já, em primeira votação, os
legisladores aprovaram a instituição do Alvará Fácil, que facilita a
emissão de alvará no Município,
a isenção de taxas para entidades em festividades organizadas
pelo Poder Público, a autoriza-

ção para abertura de crédito de
R$ 54 mil para qualificação da
política de Assistência Social e a
nomenclatura de Carlito Dobis,
à rua localizada no Jardim Novo
Horizonte.
O vereador Maurício Kusdra
comemorou a implementação da
isenção de taxas para as entidades. Segundo ele, as instituições
já participam das festividades
para conseguir arrecadar dinheiro
para a realização de benfeitorias.
“É um projeto de suma importância, nós [da Comissão de
Constituição e Justiça] demos
parecer favorável pensando nas
entidades, pois muitas delas não
têm condições de estar pagando
as taxas”, concluiu Kusdra.

As proposições aprovadas em
votação única e em segunda são
encaminhadas para análise do
Prefeito. Já os projetos aprovados
em primeira discussão, precisam
ser votados novamente durante a
sessão de segunda-feira (9).
Orçamento
Na quarta-feira (4), também foi aprovado, em segunda
discussão, o Projeto 110/2019
que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020 durante
sessão extraordinária. O projeto,
que prevê um orçamento de R$
260 mi para o ano de 2020,
foi aprovado por unanimidade e
segue para sanção do prefeito.

PARA FISCAIS E CONTRATO

Assembleia aprova PEC da reforma
A Assembleia Legislativa do
Paraná aprovou em uma sessão
ordinária e outras duas extraordinárias, realizadas na tarde desta
quarta-feira (04), a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
16/2019 que prevê a alteração
dos artigos 35 e 129 da Constituição do Estado e estabelece
novas regras de funcionamento
para a Previdência social. A
medida busca a sustentabilidade
do atual sistema previdenciário
paranaense, permitindo, segundo
o Governo, “a construção de um
modelo que fortaleça o desenvolvimento no futuro”.
O texto, de autoria do Poder
Executivo, foi aprovado em primeiro e em segundo turnos, e
em redação final durante sessões
realizadas na Ópera de Arame
por motivos de segurança. Manifestantes que protestavam contra
a reforma da Previdência ocuparam o espaço da Assembleia
desde terça-feira (03), e só saíram na tarde de hoje.
Em primeira votação a matéria foi aprovada com 43 votos
favoráveis e nove contrários. Já
em segunda discussão o projeto
recebeu 43 votos a favor e um
contra. Nesta votação, a bancada de oposição se retirou após
anúncio do líder, deputado Tadeu
Veneri (PT). Agora a PEC está
apta para ser promulgada pela
Comissão Executiva da Casa.
O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano
(PSDB), afirmou, no final das
sessões, que a PEC é de inte-
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Sessões desta quarta-feira foram realizadas na Ópera de Arame
resse público: “É a garantia de
poder pagar as aposentadorias
dos servidores públicos”, assinalou. Destacou que a proposta
foi aprovada na forma de um
substitutivo geral, incorporando
emendas parlamentares, o que
aperfeiçou o texto encaminhado
pelo Governo. “O Tesouro do
Estado ganha fôlego para fazer
investimentos no Paraná”, complementou.
“A PEC cumpriu o seu rito
normal. Existe o lado da excepcionalidade da proposta de
emenda à Constituição. A necessidade urgente é de interesse
público. O que ocorreu, e que é
regimental, é a quebra de interstício. Portanto dentro dos parâmetros do regimento interno da
Casa foram cumpridos todos os
ritos”, disse ainda o presidente
da Assembleia.
“A minha leitura e a leitura da
Oposição é de que essa votação
é inconstitucional. Os prazos de
tramitação da PEC são muito
claros. Acho muito ruim buscar o
Poder Judiciário para fazer com
que as regras sejam cumpridas”,

contrapôs o líder da Oposição
na Casa, deputado Tadeu Veneri
(PT).
Emendas
O projeto foi aprovado, na
forma de um substitutivo geral,
juntamente como 34 das 65
emendas apresentadas pelos
parlamentares à Comissão Especial que analisou a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
que promove alterações nas
regras da Previdência dos servidores estaduais. Entre as alterações previstas nas emendas está
a ampliação de dois para três
salários mínimos a isenção dos
inativos.
Outra alteração apresentada
pelo relator foi a inclusão da
Polícia Científica na classe da
Segurança Pública. A categoria
terá paridade até 2003, e de
2003 até hoje não terão desconto. Servidores da segurança
pública, segundo o texto, se
aposentam com a integralidade
dos 80% dos maiores salários ao
atingirem a idade mínima e 30
anos de contribuição.

APÓS PASSAREM A NOITE

Manifestantes desocupam Assembleia
Os manifestantes que ocupavam a Assembleia Legislativa
do Paraná desde terça-feira
(03) a tarde, em protesto contra a votação da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
e dos dois projetos de lei que
tratam de mudanças no sistema
da Previdência do Estado, já
deixaram o local. A ocupação
impedia a realização das atividades legislativas.
Eles começaram a desocupar o local, onde haviam
passado a noite, perto das 15
horas desta quarta-feira (4).

A saída foi pacífica. Logo em
seguida, eles se dirigiram até
a praça, localizada em frente
a Assembleia, onde um outro
grupo de manifestantes permanecem mobilizados desde
ontem (terça-feira, 3).
A ocupação do prédio fez
com que a Assembleia Legislativa, após reunião com os deputados estaduais, transferisse
para o teatro Ópera de Arame a
sede do Poder Legislativo. Estão
sendo realizadas no local as sessões ordinárias e extraordinárias
desta quarta-feira (04).

Reintegração
No início da manhã desta
quarta-feira (04), em entrevista
coletiva, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano
(PSDB) disse que esperava uma
desocupação pacífica do local,
que fosse respeitada a decisão
judicial e que não iria usar a
força policial.
Na ocasião, ele justificou a
mudança de sede justamente pela
situação provocada pelos manifestantes e também pela informação
de que eles não pretendiam sair,
apesar da decisão judicial.

ANGRA II
O deputado Romanelli
(PSB) disse que sanção presidencial consolidação a região
como destino turísticos no
Norte Pioneiro. “O turismo é
uma indústria que gera muitos
empregos". A usina no Rio Paranapanema formou um lago que
conferiu às cidades lindeiras o
potencial para desenvolvimento
de atividades de entretenimento
e lazer, com condições de se
tornar um importante destino
turístico do país. Entre as atividades estão canoagem, rafting,
trekking, voo livre, paraglider e
passeios náuticos".
MORADIAS
O ministro Gustavo Canuto
(Desenvolvimento
Regional)
adiantou que o governo federal anuncia neste mês um novo
programa habitacional e vai
priorizar as cidades com até 50
mil moradores. A expectativa é
que o novo programa resulte na
construção de 400 mil unidades
já em 2020.
LUPION
O deputado Pedro Lupion
(DEM-PR) foi indicado pelo
Democratas como membro da
comissão especial que analisará
a PEC sobre a prisão após condenação em segunda instância.
“Meu apoio total à PEC, que foi
o consenso a que chegamos na
CCJ. Ela mexe com artigos que
não são cláusula pétrea, resolve
qualquer tipo de dúvida de constitucionalidade e é a solução mais
rápida e que dá mais segurança à
população brasileira, para que os
condenados em segunda instância acabem na cadeia”, afirmou.
DEVOLUÇÃO
Já chega a R$ 4 bilhões os
valores devolvidos pela Operação Lava Jato em ações desenvolvidas no País e fora dele.
RESPONSABILIDADE
O deputado Hussei Bakri
(PSD) disse que o Paraná teve
responsabilidade ao aprovar a
reforma da aposentadoria dos
servidores estaduais. Entre as
propostas, a reforma prevê a isenção da cobrança de aposentados
até o valor de três salários mínimos e vai atender mais de 30 mil
inativos. "A PEC segue as regras
federais, é necessária e urgente,
sob pena de em cinco anos o
estado ficar impossibilitado de
pagar a aposentadoria dos servidores. Em 2020, o Estado
terá que aportar R$ 8 bilhões na
previdência - orçamento da educação. É preciso garantir o equilíbrio do sistema em benefício dos
próprios servidores e dos investimentos demandados pelos mais
de 11 milhões de paranaenses”,
afirmou.
OBRAS NO LITORAL
O Paraná busca crédito de
R$ 1,6 bilhão para investir em
obras de infraestrutura e logística, em projetos nas áreas de
segurança e agricultura, e também na urbanização do Litoral.
Um consórcio composto por
Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal
venceu a concorrência para for-

necimento de crédito. O prazo
para pagamento do empréstimo
é de 15 anos, com juros de 7%
ao ano.
CHAPA FORTE
O PP trabalha há meses nas
filiações de novas lideranças e de
futuros candidatos a vereador. Em
Curitiba, a legenda prevê eleger
três vereadores junto com a vereadora Maria Manfron. “O partido
está de portas abertas para todos
que tenham interesse em trabalhar. Já temos pré-candidatos
fortes e empenhados em fazer a
diferença. O objetivo é fazer uma
boa eleição e trabalhar em prol
de quem mais precisa. É para
isso que nós lutamos”, disse. a
presidente estadual do partido, a
deputada Maria Victória.
FECHOU
Depois da transferência do
pessoal do escritório da Itaipu
Binacional em Curitiba para as
várias áreas em Foz do Iguaçu,
o presidente da binacional, general Joaquim Silva e Luna, adiantou o fechamento definitivo do
escritório a partir do dia 31 de
janeiro de 2020 – prazo final
para a transferência dos últimos
empregados. Dos mais de 130
empregados lotados na capital
em julho, 68 já migraram para
Foz. Há ainda 51 que vão ser
transferidos para a cidade-sede
da margem brasileira da usina.
Outros dez, aptos para requerer a
aposentadoria, aderiram ao Programa Permanente de Demissão
Voluntária.
SEGUNDA INSTÂNCIA
O deputado Delegado Francischini (PSL) coordena os debates da audiência pública sobre a
prisão em segunda instância nesta
sexta-feira em Curitiba e que contará com a presença Sergio Moro
(Justiça e Segurança).“O papel de
quem não aceita mais essa desmoralização do cenário político é
manter a discussão. E ninguém
melhor do que o Ministro Moro,
uma figura ímpar no combate à
corrupção, para reforçar esse
debate aqui em Curitiba, berço
da Lava Jato”, justificou Francischini, presidente da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), da
Assembleia Legislativa.
BOCA ABERTA
O deputado Alexandre Leite
(DEM-SP), relator do processo
de cassação do deputado Boca
Aberta (Pros-PR) no Conselho
de Ética, apresentou parecer
favorável à perda do mandato.
Boca Aberta foi acusado pelo
relator de impor dificuldade de
ser comunicado de seu processo
no Conselho de Ética, intimidando funcionários do órgão que
teriam ido diversas vezes em seu
gabinete notificá-lo.
ISENÇÃO DE ICMS
O Senado aprovou projeto de
lei que prorroga até 2032 a isenção de ICMS para templos de
qualquer culto e entidades beneficentes de assistência social. O
texto segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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FRENTE O VÔLEI ITAPETININGA

PG Vôlei vence em casa pela Superliga
Divulgação

Partida foi
contra o vôlei
Itapetininga
em casa

PROGRAMAÇÃO SEGUE ATÉ O DIA 22

Noel chega ao Parque
Ambiental no dia 12

Da Assessoria
O Ponta Grossa Vôlei voltou a jogar em casa pela Superliga e garantiu vitória contra o
Vôlei Um Itapetininga, nesta
quarta-feira (4). A partida foi
na Arena Multiuso. O jogo foi
válido pela sexta rodada do
campeonato. O Ponta Grossa
Vôlei venceu por 3 sets a 2.
Parciais de 25x17, 21x25,
22x25, 29x27 e 15x12. O
oposto Wala foi o maior pontuador do jogo e ainda faturou
o troféu Viva Vôlei.
A equipe de Ponta Grossa
viaja nesta sexta-feira (6)
pela manhã para um novo
confronto. A partida contra o
Denk Academy Maringá Vôlei
será no sábado (7), às 18h30,
no Ginásio Chico Neto, em
Maringá. O jogo é válido pela
7ª rodada da Superliga e será
transmitido pelo Canal Vôlei
Brasil.

GRANDES CONQUISTAS

Voleibol brilha
nas quadras
Carambeí - O voleibol de
Carambeí brilhou nas quadras
neste ano, foram várias conquistas alcançadas pelas equipes sub
13/15/17. O sub 13 é campeão
da etapa e geral da temporada
2019, sub 15 vice-campeão da
etapa e vice da temporada, e o
sub 17 encerrou a temporada
como tetracampeão da liga e
campeão geral.
O secretário Municipal de
Esportes, Sergio Luis de Oliveira, enaltece o trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas e a
garra dos atletas que não pouparam esforço e empenho em todas
as disputas. "Parabéns a todos
os envolvidos e que em 2020
possamos novamente brilhar nas
quadras e fortalecermos ainda
mais o voleibol e todas as modalidades esportivas em nosso
Município", completa.

Divulgação

Ponta Grossa Vôlei enfrenta o Denk Academy Maringá Vôlei no sábado (7)
Primeiras atividades incluem a chegada do bom velhinho
Da Assessoria

PARA O MUSEU CAMPOS GERAIS

Castrolanda leva exposição itinerante
Divulgação

Da Assessoria
A partir desta semana,
as pessoas que visitarem
o Museu Campos Gerais
(MCG) poderão ver a exposição itinerante 'Produção
Leiteira em Castrolanda:
vida e tradição'. Organizada
pelo Centro Cultural Castrolanda (CCC), a exposição
busca estabelecer a ligação
existente entre a imigração holandesa em Castro e
a criação do gado puro de
origem, mostrando a importância dessa produção para o
desenvolvimento econômico
e social da Colônia.
A historiadora do CCC,
Samara H. Lima, explica que
um dos pilares da identidade
da Colônia Castrolanda é a
produção leiteira. “Desde a
fundação da colônia a atividade do leite está presente
entre os imigrantes holandeses. Ao longo do tempo, as
técnicas de produção e o rebanho mudaram, mas a tradição
de produzir leite de qualidade
permanece presente no trabalho das famílias que, organizadas no cooperativismo,
contribuíram para que Castro
obtivesse o título de Capital

Exposição busca estabelecer ligação
Nacional do Leite”.
Ela também explica que a
exposição foi elaborada para a
Agroleite em 2018, mas que
devido ao seu sucesso acabou sendo levada para outros
locais. "Após a Agroleite de
2018, ela foi exposta no Parque Histórico de Carambeí
no final do mesmo ano. Em
2019, ela foi para a Casa da
Praça, no Centro de Castro, e
agora estamos levando para o
Museu Campos Gerais".
Para o gerente-geral do
CCC, Rafael Rabbers, é um
motivo de orgulho para a
instituição levar a exposição
para mais um Município,

além de fortalecer a parceria
entre os Museus da Região.
“Já tivemos a oportunidade
de levar a nossa história para
Castro e Carambeí, agora
estamos expondo em Ponta
Grossa. Além disso, é importante essa parceria entre o
MCG e o CCC, fortalecendo
as instituições museológicas
da região”, afirma.
A exposição estará aberta
ao público até o dia 06 de abril
do próximo ano, de segunda
a sexta das 08h às 11h45 e
das 13h30 às 17h15 e aos
sábados das 09h às 11h45. A
entrada é gratuita e livre para
todos os públicos.

Ponta Grossa - Na próxima
quinta-feira (12), começam as
atrações do Natal Iluminado no
Parque Ambiental. As primeiras
atividades incluem a chegada
do Papai Noel, em carreata que
sai do Ginásio Oscar Pereira às
20 horas e chegada ao Parque
Ambiental, às 21 horas. Também haverá apresentações do
Coro Cidade de Ponta Grossa,
do Grupo de Teatro Cidade de
Ponta Grossa e outros artistas
locais.
A programação do primeiro
dia traz o início das apresentações de artistas locais na
Vila Cultural do Papai Noel. A
partir das 19 horas, o espaço
recebe contação de histórias,
com Lucélia Clarindo. Às 21
horas, acontece o espetáculo
de circo O Palhaço, A Bailarina
e o Menino Jesus, da compa-

nhia Dandaluna Produções e,
às 21h30, o Trio Cultural Natal
Bossa Nova encerra a noite
com uma apresentação musical.
O patrocínio para as participações dos artistas locais é da
Caixa Econômica Federal.
Além da Vila Cultural do
Papai Noel, o público também poderá assistir atrações
em outros espaços no Parque
Ambiental. No palco principal, a
primeira apresentação será com
os grupos de dança das Escolas Municipais, às 19 horas.
Em seguida, o Coro Cidade de
Ponta Grossa sobe ao palco às
21 horas. Já na plataforma da
Casa da Memória, o Grupo de
Teatro Cidade de Ponta Grossa
estreia o espetáculo de rua ‘O
Impostor’, às 20 horas.
A programação artística,
tanto no palco principal quanto
na Vila do Papai Noel, segue
até o dia 22 de dezembro.

EM TIBAGI

ACS's visitam casas para
orientar sobre esgoto
Da Assessoria
Tibagi - Desde o dia 20 de
novembro, Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) têm ido a
campo repassar orientações técnicas sobre esgoto a céu aberto
e ligações irregulares de saneamento nas galerias pluviais, para
moradores de cerca de 1400
residências na região central e
no bairro Santa Paula.
Durante a visita, o morador
responde a um questionário e
recebe orientações do profissional da Prefeitura, que foi capacitado junto a Sanepar. Ele ainda
assina um termo de ciência que
em 30 dias a equipe da Companhia de Saneamento irá até o
imóvel fazer outra averiguação.

A moradora Maria Jacy Gonçalves relata que se preocupa
com a destinação correta de seu
esgoto. “Não tenho do reclamar
da visita, é importante essa preocupação. Eu sou bem obediente
com minhas obrigações”, disse.
A ação faz parte da parceria
entre a Prefeitura de Tibagi e a
companhia para a conscientização acerca do tema, buscando
resolver o problema do mau
cheiro constante em algumas
regiões da cidade.

Orientações técnicas
sobre esgoto a céu
aberto são repassadas

GINÁSIO ART JAN DE GEUS

Popular de Futsal tem
semifinais nesta sexta
Da Assessoria
Carambeí - O Campeonato
Popular de Futsal chega nesta
sexta-feira (6) a fase semi-final,
a partir das 19 horas, no Ginásio Art Jan de Geus, com as
equipes Beco e O Morro. Logo
em seguida, a disputa será entre
Santa Cruz e Mitos.
O diretor do Departamento
Municipal de Esportes, Carlos
Besten, descreve que durante
todo campeonato, que envolveu
40 equipes, as torcidas fizeram
a diferença ao incentivar seus
jogadores. A expectativa nessa
reta final é a participação,
ainda maior do público. "Por
conta disso e para mais segurança aos torcedores que são

na sua grande maioria jovens,
foi determinada pela Prefeitura Municipal a proibição de
consumo de bebida alcoólica
em lata e garrafas dentro do
ginásio. A bebida é liberada,
desde que esteja em copos
plásticos. A presença de bebidas em latas e garrafas coloca
em risco a segurança de quem
está bebendo e também daqueles que não consomem. A nossa
maior preocupação é evitar conflitos entre os torcedores e que
alguém se machuque", explica.
Para garantir ainda mais a
integridade física do público, os
jogos contarão com seguranças
que estarão coibindo a entrada
de bebidas alcoólicas que não
estejam em copos plásticos.
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103 ANIMAIS MORTOS EM 2019

importância da notificação é
para podermos saber onde está
ocorrendo a circulação do vírus,
fazer a busca ativa de pessoas
não vacinadas nessas áreas, e
para prever as direções para
onde o vírus vai se deslocar.
Através da cronologia da morte
dos macacos a gente consegue
ver a direção do deslocamento
viral. Vale lembrar que o Haemagogus, que é o principal
transmissor, tem uma capacidade de deslocamento de três
quilômetros por dia, ou seja, é
muito rápido”, explica o médico
veterinário.

Febre Amarela
diminui número de
bugios em Castro
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A febre amarela já dizimou
boa parte da população de Alouattas – primatas conhecidos
como bugios, em Castro, e continua matando ainda mais animais.
O último deles foi encontrado
morto na quarta-feira (27), mas
só neste ano já foram registradas
103 mortes de bugios, em todas
as regiões do município, tanto
em áreas rurais como urbanas.
A maioria dos casos foi encaminhada para análise e grande
parte dos resultados confirmou
a presença do vírus. Porém, o
número real de animais mortos
em função da febre amarela é
muito maior, de acordo com o
médico veterinário da Vigilância
Sanitária de Castro, Paulo Henrique Gerytch.
Isso porque nem todos os
animais encontrados mortos
são notificados ao órgão, assim
como, nem todos os que morrem

são vistos por humanos, porque
em geral habitam áreas silvestres, e muitas vezes acabam adoecendo e morrendo em áreas de
difícil acesso.
Mas, conforme explicação do
veterinário, quando está circulando, como ocorre atualmente
em Castro, o vírus é capaz de
acabar com 70 a 80% dos animais que vivem na região. “Acredito que até hoje não chega a tudo
isso, mas como enquanto houver
circulação do vírus, ainda morrem animais, certamente chegará
nesse percentual”, destaca.
Também, como antes da circulação do vírus da febre amarela
no município, não havia mapeamento de todas as áreas com o
número de animais existentes em
Castro, e não se tinha registros
de casos de infecção pelo vírus
em animais, não é possível fazer
um levantamento preciso. Mas
segundo Paulo, esse já é considerado o maior registro de mortes de bugios por febre amarela
na história de todo Estado. “Na
nossa região não havia registro da existência do vírus, por
isso não tínhamos números. Os
dados serão computados a partir
daqui”, ressalta.
Ainda conforme o médico
veterinário, pode levar de 10 a
15 anos para que o número de
Alouattas existentes no município

volte a ser igual ao que se tinha
antes da devastação feita pela
febre amarela. Isso se não houver
outros desastres naturais e nem
catástrofes de qualquer ordem,
e se o homem contribuir com a
preservação da espécie. “Mas
isso também é apenas previsão,
porque os animais que restarem
vivos provavelmente tiveram contato com o vírus, por isso serão
imunes, mas não é possível prever, por exemplo, se não haverá
infestação com outros tipos de
vírus”, explica.
Além da vacina, é necessário
combater o aedes
Para os seres humanos a
única forma de se prevenir contra a febre amarela é através da
vacina. Em Castro, todas as unidades de Saúde disponibilizam a
dose necessária da imunização,
mesmo assim, grande parte da
população ainda não se vacinou.
“Temos visto muitas pessoas que
ainda não procuraram a vacina,
vivendo inclusive em locais onde
estão ocorrendo diversas mortes
de macacos, ou seja, onde há
forte circulação do vírus”, conta
Paulo Henrique.
Assim como a imunização,
é de fundamental importância
que todos se comprometam com
o combate ao mosquito aedes
egipty (transmissor da dengue,

Divulgação

Presença do
vírus também
tras outros
prejuíjzos para
o meio ambiente
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Último animal foi encontrado morto na quarta-feira (27)
chikungunya e zica vírus). Os
dois principais transmissores da
febre amarela são os mosquitos Haemagogus e o do gênero
Sabethes, (estes se desenvolvem
em qualquer lugar da natureza
onde possa se acumular água),
porém, se ocorrer urbanização
do vírus, o aedes também se
torna um potencial transmissor.
Ou seja, se o mosquito tiver
contato com o vírus, como por
exemplo, picando um animal ou
pessoa infectada, ele também
passa a transmitir a doença, e
como já se sabe, a maneira mais
eficiente de se prevenir a prolife-

ração deste mosquito é evitando
água parada.
Animais encontrados mortos
devem ser informados
De acordo com Paulo Henrique Gerytch, é importante
que todos os bugios encontrados mortos no município sejam
informados à Vigilância Sanitária
(2122-5312), Secretaria Municipal de Saúde, ou na unidade
de Saúde mais próxima, inclusive nas do interior da cidade.
A informação contribuirá com
controles e buscas, realizadas
pelos profissionais da área. “A

Prejuízos ambientais
Ainda conforme o veterinário, o desastre ambiental causado
pela presença do vírus não está
relacionado apenas à morte dos
bugios, mas estende-se também
a todas as plantas que dependem
desses animais para a dispersão
das sementes, através dos dejetos.
Além disso, aplica-se neste
caso o fenômeno conhecido como
‘o silêncio das florestas’. O termo
está relacionado ao desaparecimento dos bugios, que são conhecidos pelos sons que emitem nas
florestas, e que agora, em certas
matas nem se ouve mais. “O
silêncio das florestas é devido
aos bugios vocalizarem bastante,
e depois que eles morrem não
se escuta mais nada nas matas,
parece que as florestas perdem a
vida, é muito triste ver essa situação”, finaliza Paulo Henrique.

EVENTO DE COMEMORAÇÃO REUNIU 400 PESSOAS

Comunidade Luterana celebra 120 anos
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A comunidade Luterana de
Castro acaba de completar 120
anos. Para celebrar o aniversário os membros da Igreja centenária se reuniram no Parque de
Exposições Dario Macedo, no
último domingo (1). A programação contou com culto de ação
de graças, apresentação do coral
de vozes da igreja, a mensagem
trazida pela presidente da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil, pastora Sílvia Beatrice
Genz, lançamento da campanha
para o próximo ano da Igreja
Luterana, que tem como tema
‘Viver o Batismo – vão e dêem
frutos’, almoço, apresentações
culturais e exposição de carros
antigos. Cerca de 400 pessoas
participaram do evento.
Hoje a Paróquia Evangélica
Luterana de Castro conta com
três comunidades – uma no centro do município, uma na Colônia Maracanã e uma na cidade de
Carambeí, além de um ponto de
pregação em Arapoti. Ao todo,
cerca de 500 membros fazem
parte da comunidade formada
pelas quatro igrejas. A frente está
a pastora Bianca Bartsch.
Como e quando
tudo começou
A trajetória dos Luteranos
em Castro começou em 1880,
quando chegaram ao município
os primeiros alemães evangélico-luteranos. Artífices, eles vieram como agricultores porque
a região Sul do Brasil precisava
de mão de obra para desenvolver pequenas e médias proprie-

dades e produzir alimentos, com
o intuito de abastecer o mercado
interno.
Em 1890 mais 25 famílias
alemãs, da Volínia, chegaram
a Castro, na pequena Colônia
Santa Clara. No local os imigrantes construíram uma capelinha e
uma escola. De acordo com o
presidente da Paróquia Luterana
de Castro, Edmir Kirchof, os imigrantes alemães priorizavam em
suas vidas a fé e a educação. De
tempos em tempos, eles eram
atendidos pelo Pastor David
Wiedmer, e junto aos esforços
de estabelecer a comunidade
de fé, formaram a ‘Sociedade
Educacional 1890’ (Clube dos
Alemães), que se tornou uma
importante escola alemã para a
cidade.
A primeira Paróquia Alemã
Evangélica Luterana do Advento
foi fundada no município no ano
de 1899, quando os luteranos se
reuniram na Igreja Presbiteriana
para organizarem a situação da
igreja no município. Na época os
membros da comunidade eram
liderados por Evaldo Gaertner,
Luis Albrecht, João Damaski e
o pelo Pastor itinerante Otto
Kuhr. Posteriormente, pastor
Otto se tornou o primeiro pastor
da comunidade em Castro. Os
cultos no início eram realizados
na Igreja Presbiteriana, cedida
pelos presbiterianos.
O terreno onde hoje é a igreja
da comunidade Luterana de Castro foi adquirido em 1900. No
mesmo ano, foi fundada uma
escola paroquial, onde também
passaram a acontecer os cultos.
Logo depois chegou ao município
o pastor Christiano Wiesinger, que

permaneceu por 31 anos. Após,
passaram pela Igreja Luterna do
município os pastores Karl Bergold, pastor Leonard Hoesch e
pastor Leonhard Striffler.
Este último dirigiu a igreja
durante a 2ª Guerra Mundial,
com a difícil tarefa de manter a
comunidade unida e arrecadar
fundos para o desenvolvimento
dos trabalhos, durante esse
período turbulento. Com a proibição da língua alemã e com a
proibição de viajar, imposta aos
alemães, paralisou-se totalmente
o trabalho pastoral, e consequentemente, reduziu o número de
membros.
Na década de 50 o pastor Frederico Hösch orientou
a vida comunitária. E o sonho
da comunidade de construir um
novo templo, em estilo triangular,
(simbolizando o Deus Triúno), se
concretizou em 23 de janeiro de
1966, quando o pastor Reinaldo
Seibel orientava a comunidade.
Antes disso, em 1961, foi inaugurado o templo da Comunidade
Luterana no Maracanã; em 1987
o templo da Comunidade Luterana em Carambeí; e em outubro
de 2001 o templo de Arapoti. Ao
longo dos anos, diversos outros
pastores atuaram na Paróquia,
a exemplo, Douglas Benkerdorf, Egon Marterer, João Pedro
Brückheimer, Olavo Porath,
Nelson Sommer, Osnildo Friedmann, Euclésio Rambo, Alfredo
Malikoski e atualmente, pastora
Bianca Bartsch. “Cada um com
seu jeito especial, deixou marcas
significativas na igreja”, finaliza
Edmir Kirchof.
* Com informações

ATÉ 24 DE DEZEMBRO

Sábado comércio
atende mais tarde
Começa neste sábado (7) o
horário especial de Natal no comércio castrense. No primeiro dia de
atendimento estendido, as portas
dos estabelecimentos comerciais
permanecerão abertas até as 18
horas. A norma vale também para
os dois próximos sábados do mês
de dezembro , 14 e 21.
De 2 a 6 de dezembro, o
atendimento será até às 19 horas,
assim como do dia 9 a 11. Já nos
dias 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20
e 23 o comércio ficará aberto até
as 22 horas. Nos domingos 15 e
22, o comércio atende entre 14 e
19 horas, e, na véspera de Natal, o
atendimento é até as 18 horas.

6

SEXTA-FEIRA, 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2019

ƫ7ƫ
ƫƫċ

 ƫƫ ƫƫ ƫ 7ƫ ƫĂĀĂĀċƫ
ƫ+,!(ƫ!/08ƫ(*`* +ƫ+ƫ.*8ƫ.%"8/%+ċƫY+ƫĂĆƫ)%(ƫ-1%(¬)!0.+/ƫ !ƫ.! !/ƫ0.%"8/%/ƫ
%*0!.(%# /ƫ!)ƫ0+ /ƫ/ƫ.!#%¼!/ƫ +ƫ!/0 +ċƫ *2!/0%)!*0+/ƫ !ƫĸƫĂČāƫ%($¼!/ƫ-1!ƫ2Y+ƫ
,+//%%(%0.ƫ+ƫ*+//+ƫ#.+*!#¨%+ƫ1)ƫ*+2+ƫ/(0+ƫ !ƫ,.+ 10%2%  !Čƫ +ƫ,!-1!*+ƫ,.+ 10+.
H/ƫ#.* !/ƫ++,!.0%2/ċƫ.*8ƫ.%"8/%+ċƫƫ)%+.ƫ,.+#.)ƫ !ƫ!*!.#%ƫ.1.(ƫ +ƫ./%(ċ

  ċ     ċ  

SEXTA-FEIRA, 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2019

NEWS

7

'NATAL ENCANTADO'

Programação natalina começa hoje
Divulgação

Primeira
apresentação
de 'O Fantastico
Natal de Bento'
será neste
domingo

'OS TESOUROS DE NATAL'

Palmeira recebeu
espetáculo teatral
Divulgação

* Da Redação
Começa oficialmente neste
final de semana a programação
especial de Natal em Castro.
O show de abertura do Natal
Encantado e a chegada do Papai
Noel estão agendados para esta
sexta-feira (6), às 20 horas, na
Praça Manoel Ribas. O evento
terá vídeo mapping na fachada
do prédio do Clube União e
Progresso, contando a história
da chegada do Papai Noel na
cidade, com a participação de
duendes e Noelas.
Nos dias 9, 11, 13, 14, 16,
18, 20, 21 e 23 haverá visitação
à casa do Papai Noel, que este
ano foi instalada no Teatro Bento
Mossurunga. Nos dias 18, 21 e
23, às 20 horas, será realizado o
espetáculo ‘Auto de Natal e Cantata com coral infantil’, no Espaço
Cultural Vicente Machado. O
show de encerramento, marcado
para o dia 23, ficará por conta
dos cantores Joanna e Paim.
O diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura,
Guto Beck, destaca que toda a
programação foi pensada para
atrair as famílias. “São atrações
organizadas com muito carinho,
com dois eventos inéditos para
que os pais possam trazer os
filhos e todos possam se divertir e entrar no clima de Natal”,
disse.

Sete espetáculos estão previstos, ao preço de R$ 16 a entrada

Natal de Bento
Também integra a programação do Natal Encantado o espetáculo ‘O Fantástico Natal de
Bento’, que chega a sua décima
segunda edição. A primeira apresentação ocorre no domingo (8),
às 20 horas, no Teatro Bento
Mossurunga. Ao todo serão sete
espetáculos, os próximos serão
apresentados nos dias 8, 10, 12,
15, 17, 19 e 22 de dezembro,
sempre no mesmo local e horário. A entrada custa R$ 16 e os
ingressos podem ser adquiridos
no próprio teatro, de segunda a
sexta-feira das 13 às 17 horas, e
domingo das 18 às 20 horas.
O tema desta edição é ‘Sumiram os brinquedos’. E, o espetáculo conta com alunos das
oficinas de dança e teatro, além
de convidados que darão vida
aos mais de 20 personagens da
história.
* Com Assessoria

NA PRAÇA CÍVICA

'Os Tesouros do Natal'
abrirá programação
Carambeí terá na abertura da
programação natalina da Praça
Cívica, a visita da Caravana do
Natal Mágico do Paraná que apresenta o espetáculo "Os Tesouros
do Natal" que promete encantar crianças e adultos. O teatro
encenado em palco montado na
carreta de caminhão acontecerá
a partir das 19h30 do dia 6 de
dezembro. A abertura terá participação de artistas locais sob
a coordenação do departamento
Municipal de Cultura.
'Os Tesouros do Natal' conta a
história do menino Alex que é uma
criança esperta e curiosa, que conversa com seu Avô Vibraulino, um
senhor de oitenta anos e de memória bem viva. O diálogo que acontece durante toda a peça permeia
entre as diferenças e semelhanças
dos natais desde a infância de seus
filhos até o Natal de hoje vivido

por Alex, seu neto de sete anos. A
peça mostra de maneira criativa a
comparação da comemoração do
Natal entre gerações.
A Caravana do Natal Mágico
do Paraná tem o apoio do Ministério da Cidadania e a Copel, é
uma realização do Canal/MKT,
Secretaria Especial da Cultura,
Ministério da Cidadania e Governo
Federal, através da Lei de Incentivo
à Cultura. O projeto tem patrocínio
da Copel, Paraná Banco e Sanepar, e ainda apoio do Governo do
Estado, Rimatur, Senff.

Menino Aléx e seu avô

Apresentação em Palmeira era bastante aguardada
Da Assessoria
Palmeira - Pelo oitavo
ano, o projeto 'Natal Mágico',
da Cia Teatral Lanteri, percorre mais de vinte cidades
paranaenses, levando o espírito natalino, com a renovação
dos sentimentos, a celebração
da fé, a união, o perdão e a
caridade. Todos esses sentimentos e desejos formam um
baú de bons sentimentos, através do espetáculo teatral 'Os
Tesouros de Natal'.
Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, o projeto é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com parceira
do Ministério da Cidadania;
Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania
e Governo Federal. Palmeira,
está inserida na lista de vinte
cidades que recebem esse
espetáculo gratuito e aberto
para todos os públicos. “O

resgate da pureza e sentimentos verdadeiros nunca saem de
moda, e merecem aflorar em
diversas épocas do ano. É evidente que o período de final de
ano é especial para isso. E tratando-se de um espetáculo de
tamanha grandeza e exuberância Palmeira não poderia ficar
de fora e presentear nossos
munícipes com essa peça teatral”, explica Waldir Joanassi
Filho, secretário Municipal de
Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas.
O espetáculo estava programado para acontecer na Praça
Marechal Floriano Peixoto, às
19h30 de quinta-feira (5).
'Os Tesouros do Natal'
"Para o Teatro Lanteri é uma
alegria estar novamente intregando este projeto e levando
para essas cidades um pouco da
magia e dos verdadeiros valores do Natal”, comenta Simon
Slompo, diretora da companhia.
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POR BAIRROS DE PONTA GROSSA

Maria Fumaça passará em novo horário
Divulgação / Luiz Costas

Percurso de
15 quilômetros
partirá do bairro
Costa Rica

Locomotiva passará
por bairros na noite
desta sexta-feira

Da Assessoria
Ponta Grossa - O início
da passagem da Maria Fumaça
de Natal pelos trilhos de Ponta
Grossa sofreu alteração no
horário e agora começará a
partir das 19h30, na sextafeira (6). O percurso é de 15
quilômetros e partirá do bairro
Costa Rica.
A locomotiva transportará
quatro
vagões iluminados,
- Imóveis

Maria Fumaça da Rumo, decorada para o Natal

sendo uma iniciativa da Rumo
Logística, concessionária da
ferrovia. É a primeira vez que
Ponta Grossa receberá a atra-

ção, que andará a uma velocidade de 10 km/h.
De acordo com a Rumo
Logística, a Maria Fumaça de

Natal saíra por volta de 20h do
bairro Costa Rica. Ela ainda
passará pelos bairros Panamá,
Londres, Uvaranas, Jardim

Paraíso e São Francisco. Em
todos existirão pontos de visualização.
A Vice-Prefeitura de Ponta
Grossa auxiliou na articulação
para que a Maria Fumaça de
Natal pudesse ser mais uma
das atrações durante as festas
de fim de ano à população.
A atração ainda conta com
apoio da Guarda Municipal,
que fará a segurança às margens dos trilhos; da Autarquia Municipal de Trânsito e

Transporte (AMTT), responsável pela interdição de parte
das ruas sobre os viadutos
para garantir a visualização
da população por onde o trem
passará; e da Companhia
Pontagrossense de Serviços
(CPS), que cederá um caminhão pipa com capacidade de
8 mil litros de água para fazer
o vapor da locomotiva durante
o percurso.
Para 2019, a Maria
Fumaça de Natal da Rumo
recebeu restauração. A locomotiva usada neste ano é de
1884, sendo fabricada nos
Estados Unidos. Ela foi uma
das primeiras a circular na
ferrovia Paranaguá-Curitiba.

- Imóveis
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Classificados a partir de R$ 2,00
3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
O Município de Sengés - CNPJ:76.911.676/0001-07 torna público
que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos a ser implantada na Estrada da Barra,
Bairro Rural da Barra S/N, Sengés, Paraná.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148
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Libra: Com as finanças
caminhando bem, pode investir
em algo. Sinal de boas parcerias
no serviço. Deve ter muito companheirismo entre você e o par.
Tente resolver os problemas de
família em outro momento. Cor:
laranja.

Touro: A Lua manda o
recado: tenha mais otimismo.
Essa nova forma de pensar pode
ajudar nas metas profissionais.
Dia favorável para mudar o visual.
Bom astral para resolver pendências com o par. Cor: amarelo.

Escorpião: Use bem seu
tempo, pense em como cumprir suas tarefas mais rápido.
Pegue leve com comes e bebes.
Sua sensualidade discreta, mas
poderosa, atrairá pretendentes.
Cor: prata.

Gêmeos: Ajudar quem precise te trará uma grande satisfação. No trabalho, conte com a
ajuda de colegas para resolver
dificuldades. Talvez um amor do
passado volte ao convívio, reacendendo o antigo desejo. Cor:
rosa.

Sagitário: Atividades ligadas à saúde, beleza, turismo e
artes estão indo bem. Poderá iniciar um programa de exercícios
físicos, ou fazer um procedimento
cirúrgico. Seja autêntico(a) com
a paquera para se dar bem. Cor:
dourado.

Câncer: Dia favorece a comunicação e trabalho em equipe.
Ânimo para sair com amigos à
noite. Precisará de paciência na
relação, pode ter que acompanhar seu par num compromisso
que não goste. Cor: branco.

Capricórnio: Estão favorecidas as atividades de autodesenvolvimento, ou sair com um(a)
amigo(a). Os(as) casados(as)
se beneficiarão ficando em casa,
juntinhos, curtindo sessão filme,
com pipoca ou pizza. Cor: bege.

Leão: Pode descobrir uma
habilidade que lhe ajudará a
aumentar sua renda. Dia corrido
para se livrar das pendências
da semana. Vá a uma balada,
pois há chances de se dar bem
na conquista hoje. Cor: verdeclaro.

Aquário: Cuidado não
magoar ninguém com o seu
excesso de sinceridade. Poderá
apresentar novas ideias no trabalho. O bom de um relacionamento é poder contar com um(a)
amante, amigo(a) e confidente.
Cor: azul-escuro.

Virgem: O corpo pode estar
mais sensível, proteja-se. Seu
poder de argumentar pode ser
aproveitado no trabalho. Aproveite a noite com o par, saiam para
se divertir com amigos, família ou
sozinhos mesmo. Cor: pink.

Peixes: Se não está curtindo
o o que faz, ative os contatos e
enquanto se esforça no trabalho
atual. Momento favorável para
tomar decisões, junto com o(a)
parceiro(a), em projetos para o
futuro da família. Cor: verde.
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BRUTALIDADE EM PONTA GROSSA

Mulher é morta na frente do filho
Divulgação

Mulher levou
facadas no
tórax e pernas,
foi reanimada,
mas veio
a óbito
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Ponta Grossa - Você já
ouviu a expressão 'o machismo
mata'? Poucas vezes nos questionamos sobre o que está por
trás da morte violenta de uma
mulher. A palavra 'feminicídio' se refere ao assassinato
de mulheres por questões de
gênero.
Isso não indica, no entanto,
que toda mulher assassinada é
vítima de feminicídio. Porém o
caso que aconteceu em Ponta
Grossa pode estar relacionado
ao crime.

Situação foi registrada na frente da escola e do filho, em plena luz do dia

Caso
A professora morta em
frente a uma escola na quartafeira (4), em Ponta Grossa,
chocou vários moradores e
familiares da vítima. Luciane
Aparecida de Ávila foi esfaqueada pelo próprio ex-marido e
na frente de um dos filhos do

casal. Marcelo Ávila autor do
assassinato foi interrogado na
tarde de quinta-feira (5) no
Forúm de Ponta Grossa, ele
entrou na audiência de custódia por volta das 15 horas e
após o depoimento foi encaminhado direto para o presídio
da cidade.

NA BR-376

Chuva pode ter contribuído
para colisão de caminhão
Divulgação

Caminhões colidiram, quando um dele invadiu pista contrária
Ortigueira - A manhã de
quinta-feira (5) na BR-376, em
Ortigueira, foi marcada por um
acidente grave de caminhão. Um
dos veículos era de São José dos
Pinhais e seguia para Londrina,
enquanto o outro vinha do Recife
e seguia sentido a capital Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária a colisão aconteceu depois
de um dos motoristas perder o
controle do caminhão e invadir a
pista contrária.
Os policiais relataram que
um dos motoristas ao tentar evitar uma colisão traseira com um

outro veículo, freou bruscamente
perdendo o controle e invadindo
a outra pista. Nesse momento
bateu no caminhão que vinha no
sentido contrário.
No momento do acidente, no
boletim da PRF consta que chovia forte no momento da colisão.
Esse fator da pista molhada e
aquaplanagem podem ter sido
fatores para o freio não funcionar.
Uma das vítimas ficou presa
nas ferragens e precisou retirado
pelos socorristas da CCR. Ele
segue internado, mas sem risco
de morte.

EM PONTA GROSSA

Tio é acusado de abusar
de sobrinho de 10 anos
Ponta Grossa - Um estudo
realizado pela Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher
da Câmara dos Deputados, em
parceria com a Associação de
Educação do Homem de Amanhã de Brasília (HABRA), sobre
casos de violência sexual trazem
dados estarrecedores. O levantamento revela que 96,8% dos
casos de estupro de menores
de 14 anos foram causados por
abusadores que compartilham
laços sanguíneos ou de confiança
com a família da vítima. Apenas
3,2% são de desconhecidos.
A situação é triste e ocorre
muito próximo de nós. O último
caso inclusive aconteceu em Ponta
Grossa. A Polícia Civil da cidade,
com a participação do Núcleo de
Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria)
cumpriu na manhã de quinta – feira
(5) um mandado de prisão, contra
um homem de 37 anos acusado de
estupro de vulnerável.
Conforme os dados repassados
pela Delegada Ana Paula, o acu-

Divulgação

Ele não deu declarações
para imprensa, após o interrogatório, porém em uma rede
de televisão um dos policias
que acompanhou o interrogatório disse que o Marcelo não
apresentava nenhum arrependimento. Ele aguarda sentença
da Justiça.

Crime
O caso aconteceu na Avenida Anita Garibaldi, no bairro
São José, em Ponta Grossa.
Luciane, que era professora
da Escola Desafio chegava a
Instituição com seu filho, que
estudava no mesmo lugar,
quando foi surpreendida pelo
ex-marido que a esfaqueou
por várias vezes. Testemunhas contaram que um pedestre que passava pelo local e
tentou ajudar a vítima, porém,
também foi ferido e não conseguir impedir a morte.
A vítima sofreu ferimentos
na região do tórax e pernas,
ela foi socorrida e reanimada
durante meia hora, porém não
resistiu e morreu. Já o pedestre foi ferido no braço e precisou ser encaminhado para o
hospital.
Após o ocorrido, a Polícia relatou que Marcelo fugiu
do local em um moto Honda
CG150 preta. O veículo foi
encontrado tempo depois

Arma e drogas são apreendidas
Divulgação

Polícia fez apreensão em uma boca de fuma na Vila Isabel
prontas para serem revendidas,
700 gramas de maconha e 15
pedras de crack.
A equipe de investigação
chegou até o menor de idade
após várias denúncias de tráfico no local. Chegando à localidade, considerada uma boca
de fumo, no bairro, foi encon-

trado o menino de 17 anos.
Não foi repassado o nome
do indivíduo uma vez que ele
é menor de idade. Agora a
investigação continua em torno
de encontrar outros envolvidos
com os crimes, assim como
identificar fornecedores e compradores da droga.

NO MEIO DA BR-376

Socorristas da CCR realizam parto
Tibagi - Quinta-feira (5),
será um dia memorável para os
socorristas da concessionária
CCR RodoNorte, que trabalham na Base Operacional de
Tibagi, na BR-376. Isso porque,
eles realizaram o parto de uma
criança no meio da rodovia.
De acordo com as informações, a pequena Sophia, filha do
casal Sabrina e Márcio, moradores da zona rural de Tibagi estava
prevista para nascer em Ponta
Grossa, porém Sabrina (mãe)

começou a sentir as dores e iniciar
o trabalho de parto ali mesmo.
Com dores muito fortes, o
casal que estava acompanhado
das tias da criança (irmãs de
Márcio), foram obrigados a parar
o veículo na base de Tibagi. Se
interando sobre o caso, os socorristas realizaram o rapidamente o
atendimento da mulher grávida,
se deslocando de ambulância
para o Hospital Regional, porém,
no meio do caminho na altura do
km 460, Sophia não esperou

mais e decidiu nascer.
Segundo as informações do
boletim, os socorristas seguiram
todos os passos do parto normal.
A vinda da criança aconteceu de
maneira tranqüila e depois todos
foram encaminhados para o hospital. Sophia nasceu com 2,9 kg
e 47 centímetros.
O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da concessionária já
realizou 23 partos ao longo dos
quase 488 quilômetros cuidados
pela companhia no Estado.

BITCOINS

Civil prende suspeitos de golpe
Policia Civil realizou prisão
sado teria abusado do seu próprio
sobrinho, de 10 anos. Soube-se
do caso quando a criança foi até o
hospital e durante o exame foi descoberto que estava com Doença
Sexualmente Transmissível (DST).
Questionada sobre o que poderia
ter acontecido a vítima afirmou que
seu tia havia a abusado.
A polícia chegou até o suspeito
que negou todos os fatos do crime,
porém, mesmo assim foi encaminhado para a Cadeia Pública
Hildebrando de Souza e aguarda
decisão da Justiça.

A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) desarticulou uma organização criminosa que aplicava golpes em investidores de Bitcoins,
por meio de uma empresa com
sede em Curitiba. Nove pessoas
foram presas na manhã desta quinta-feira (5). A Operação Midas
apura um prejuízo estimado em
R$ 1,5 bilhão.
A investigação identificou
500 vítimas dos criminosos, em
seis estados – Paraná, Bahia,
Minas Gerais, Paraná, Maranhão
e Amapá. A estimativa é que o
número de investidores lesados
possa chegar a cinco mil. O grupo

criminoso vai responder por estelionato, associação criminosa,
lavagem de dinheiro e falsificação
de documento particular.
A ação policial cumpre 62
mandados judiciais, sendo 11 mandados de prisão temporária, 11
de busca e apreensão, 16 de bloqueio de contas bancárias e 24 de
sequestro de veículos. Além disso,
a Justiça determinou o bloqueio de
R$ 80 milhões dos envolvidos.
Cerca de 50 policiais civis participam da operação Midas, que
utilizou 20 viaturas para o deslocamento e contou com o apoio de
helicóptero da PCPR. Os manda-

Dados
O Brasil ocupa o 5º
lugar no ranking mundial
de Feminicídio, segundo
o Alto Comissariado das
Nações Unidas pra os Direitos Humanos (ACNUDH). O
país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e
Rússia em número de casos
de assassinato de mulheres.
Em comparação com países
desenvolvidos, aqui se mata
48 vezes mais mulheres que
o Reino Unido, 24 vezes mais
que a Dinamarca e 16 vezes
mais que o Japão ou Escócia.

EM FLAGRANTE

EM TELÊMACO BORBA

Telêmaco Borba – Um
adolescente, de 17 anos, foi
apreendido na segunda-feira
(2) em Telêmaco Borba. O
jovem é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas
na Vila Isabel. Segundo boletim policial o rapaz foi flagrado
com drogas e uma arma de
fogo. Diante da situação, ele
foi encaminhado à delegacia da
Polícia Civil, porém, foi liberado para os pais em seguida.
Os policiais relataram que
jovem responderá por ato infracional aos crimes de tráfico de
drogas e posse ilegal de arma
de fogo, pois, ele foi abordado
dentro de uma casa juntamente
com três balanças de precisão,
R$ 60 em dinheiro e um revólver calibre 38. Além disso, também foram capturados no local
cerca de 17 gramas de cocaína,
as quais estavam embaladas e

pelos policiais às margens
da rodovia. As buscas continuaram e ele foi encontrado
andando ao lado da rodovia,
na PR-151.
O velório da professora
aconteceu na Capela Municipal São José e o sepultamento
ocorreu às 15 horas de quinta-feira (5) no Cemitério Parque Campos Gerais.

dos foram cumpridos em Curitiba,
Pinhais e Piraquara – municípios
da Região Metropolitana de Curitiba –, bem como em Pontal do
Paraná, no Litoral do Estado e em
São Paulo (SP).
Golpe
Conforme a investigação,
o golpe era operado através de
e-mails e mensagens instantâneas
por aplicativo. As vítimas geralmente tornavam-se alvos dos suspeitos após serem recomendados
por terceiros, geralmente pessoas
de confiança, a investir em bitcoins
através da referida empresa.

Motorista
embriagado
é preso
Dirigir sob efeito de álcool é
infração de trânsito, com previsão
de multa e suspensão do direito
de dirigir por doze meses (Lei
11.705/08 e 12.760/2014).
Ainda, dirigir sob efeito de álcool
pode ser enquadrado como crime
de trânsito e mesmo com todos
esses agravantes ainda se tem
encontrado muita gente com esta
prática inadequada nas vias, o que
eleva as estatísticas de acidentes e
morte no trânsito.
Em Castro isso é mais comum
do que pensamos e, os casos não
acontecem somente em finais de
semana. Como diz o boletim policial, em plena terça-feira, dia (3)
uma pessoa foi presa sob acusação desses agravantes.Conforme o
relato dos policias, as autoridades
se deslocaram até o bairro Morada
do Sol, onde havia denúncias de
moradores sobre um veículo.
Chegando ao lugar indicado,
a PM iniciou as diligências nas
redondezas, foi então que o veículo foi avistado na Rua Marechal
Deodoro, proximidades do Cemitério da Vila Rio Branco. A equipe
confirmou a versão da população
e constatou que o motorista apresentava sinais de embriaguez. O
homem foi submetido ao teste do
etilometro (bafômetro) o qual teve
o resultado 0,73 mg/l.
Diante da situação, o motorista foi preso em flagrante por
embriaguez e por direção perigosa. Ele foi encaminhado para
a Delegacia de Polícia de Castro,
onde permanece.

CONTINUA INTERNADO

Homem é
baleado em PG
Ponta Grossa - Continua
internado, o homem ainda não
identificado, de 31 anos, baleado
na noite de quarta-feira (4), em
Ponta Grossa. O crime aconteceu
por volta das 19h40 no Bairro
Cará-Cará.
De acordo com o boletim informativo da Polícia Militar, a vítima
foi atingida por disparo de arma
de fogo enquanto andava pela Rua
Catuaba. Um dos disparos acertou
a região do abdômen do homem e
ele precisou ser levado às pressas
pela equipe de resgate do Siate até
o hospital mais próximo.
Nossa equipe encontrou em
contato com a PM para saber mais
informações sobre o caso, mas as
autoridades não repassaram alegando atrapalhar as investigações.
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Divulgação / Fabiana Guedes

Rafaela
Aniversariante do
dia 6, a bela
Rafaela Lins
Cropolato Gomes,
primogênita do
casal Jocelaine Lins
Cropolato Gomes
e Elio José Fontoura
Gomes, recepciona
familiares e amigos
para comemorar
seus 15 anos neste
sábado, 7. Buffet
e cerimonial do
evento recebem
a assinatura da
competente
Michele Zander

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

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arquivo Pessoal

A Família Silva está em festa pelo seu mais novo
empreendimento, a loja física da La Vida Casa e
Decoração, que já atendia ao público com vendas
on line. Localizada no 2º piso do Materiais de
Construção Contorno Certo/ Rede Bem Viver
(na saída para a Castrolanda), contou com
badalada inauguração nos dias 29 e 30, marcada
por descontos especiais e sorteio de um jogo de
jantar. No clique, da esquerda para direita, Aline
Cristina da Silva, responsável pela concepção do
novo espaço, suas irmãs Elaine e Mariane da Silva
– esta última, responde pelas Redes Sociais da La
Vida e seu pai, Luiz Antônio da Silva

Rúbia e Eliel Vieira, Jéssica Félix, Gabriel Assis, que
integram a equipe da UMADC Igreja Assembléia de Deus,
em comemoração a Semana da Bíblia, organizaram
evento para ler a Bíblia, em 72 horas, na Praça Manoel
Ribas, de 05 a 08 de dezembro

Confraternização do Emília Junior na quarta-feira (4), na Bota do
Papai Noel, no Lacustre. Na foto as alunas Maria Fernanda,
Ayumi, Yasmim, Izabel, Maria Izabel, Luiza Yumi, Maria
Eduarda, Barbara, Nicoly Augustat, Nicoly, Milany e Paola
Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação

Antecipe o Natal com
presentes da
Mundo Encantado Kids!

Divulgação / Edilson Luis

O delegado Chefe da 13ª Subdivisão de Ponta
Grossa, Nagib Nassif Palma, foi condecorado na
quinta-feira (5), com a Medalha Sentinela do Oeste,
na solenidade comemorativa do Cinquentenário do
6o Batalhão de Polícia Militar do Paraná, na Cidade de Cascavel. A honraria se deu em razão dos
trabalhos prestados naquela região enquanto chefe
da 15ª Subdivisão se Cascavel. Nagib destacou o
brilhante trabalho realizado pela equipe, trazendo,
juntamente com os demais órgãos, excelentes
resultados para a área da segurança

Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!
* Aceitamos cartões de crédito

O Lions Clube Pitangui promoverá no sábado (7), a
arrecadação de alimentos em prol da Rede Feminina
de Combate ao Câncer. Será nas cinco lojas do
Supermercado Tozetto, das 8h30 às 17 horas

Anexo ao Supermercado
Rickli ( Eldorado ) - carambeí

@mundoencantadokidscarambei
* Rua das Campinas, n° 165

PONTOS DE
VENDA

R$

CARAMBEÍ

35,00

CALÇADOS CATARINENSE
Av. do Ouro, 199

PESTANA BAR E PETISCARIA
Av. das Flores, 356

RM COMÉRCIO DE BEBIDAS
Av. das Flores, 777

CASTRO

CALÇADOS CATARINENSE

Rua Dr Jorge Xavier Da Silva n°
309
Castro

PONTA GROSSA

CALÇADOS CATARINENSE
Calçadão

Realização:

Apoio:

CAMAROTES JÁ À VENDA! GARANTA O SEU: (42) 9994-7097 (ROGÉRIO)

