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Divulgação / Emerson Texeira

NOS 24 ANOS DE CARAMBEÍ, MAIARA E MARAISA DERAM O TOM À FESTA

15 mil pessoas na Festa do Peão
Perto de 15 mil pessoas apaixonadas por música sertaneja, marcaram presença no primeiro dia da Festa do Peão
de Carambeí, na noite de quinta-feira (12), quando subiram ao palco as cantoras Maiara e Maraisa.
A primeira noite de shows, gratuita para a população, foi um presente do Município que o prefeito Osmar Blum fez
página 5
questão de dar ao carambeiense.
PRIMEIRO dia da Festa do peão, em Carambeí

Divulgação

CASTROLANDA

Deputada Aline destina
R$ 1,3 milhão para Castro
Dentre os R$ 27 milhões em recursos enviados ao Paraná pela deputada federal Aline Sleutjes, R$ 1,3 milhão
será usado para obras em estrada rural e para o Hospital da
Cruz Vermelha, em Castro. Cerca de R$ 700 mil deverão
ser empregados em obras de recuperação de estrada e R$
500 mil para o Hospital da Cruz Vermelha, localizado em
Castro, voltado à compra de materiais cirúrgicos, folha de
pagamento e manutenção da unidade.
página 3

NA CANOAGEM

Tibagiano
conquista
Brasileiro

Moinho
Holandês
recebe
cantata
de Natal no
domingo

MARCOS Bertolini, nonononononononon

FAMÍLIAS SÃO RETIRADAS DO CAXAMBU
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UNIVERSALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO
Divulgação
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Divulgação

ANDRÉ de Paula está classificado

André de Paula sagrou-se
campeão brasileiro em duas
categorias, a Caiaque Extremo
e a Canoagem Descida, durante
a etapa final do Campeonato
Brasileiro, realizado no Espírito
Santo. O atleta será o único paranaense no mundial dos EUA,
em 2020.
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Prefeitura anuncia Tarifa Zero

POLICIA MILITAR acompanhou a reintegração de posse

Foi cumprida na manhã de quinta-feira (12) a reintegração de posse expedida pelo juiz da Vara
Cível do município, na área conhecida como Laranjeiras/Caxambu, em Castro. Policiais militares
em quatro viaturas, um oficial de justiça, e o advogado de Rudolf Angelo Petter (que fez o pedido
página 7
de reintegração de posse) estiverem presentes na ação.
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EDITORIAL

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Não se pretende neste espaço fazer juízo de valor, mas é
no mínimo de se questionar a ação. Na manhã de quinta-feira
(12) cinco famílias foram retiradas de uma área que fica na
região conhecida como Caxambu, em Castro. Sim, elas invadiram o local, isso não está oculto, porém, quando a decisão de retirá-las do local foi cumprida, trabalhadores foram
contratados para desmancharem suas moradias, colocá-las
em um caminhão e levá-las para outro local. Neste serviço
alguns deles, menos cuidadosos talvez, acabaram quebrando
os materiais que faziam a cobertura e parte das paredes dos
barracos, no dia seguinte, o que restou no local, e que certamente não interessava a quem quer que seja o proprietário
da área, foi queimado. Ou seja, era necessário ter certeza
de que não restaria nada daquilo, para ser aproveitado por
quem já tem pouco?
Informe Publicitário

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Sandro A.
Carrilho

Miss Mulata e Princesa
do Paraná
1ª Parte

24 ANOS
O desfile cívico em Carambeí, por ocasião dos 24 anos
do município, teve surpresas.
E não foram as presenças
do deputado estadual Plauto
Miró Guimarães Filho, nem
mesmo do secretário de Infraestrutura do governo Ratinho
Junior, o deputado licenciado
Sandro Alex, no palanue de
autoridades. Foi o convite que
o prefeito Osmar Blum fez à
professora e mais antiga servidora municipal. Com a ausência do vice-prefeito, que não
compareceu ao desfile, Blum
convidou a professora Marli
do Rocio Mendes Riquelme
para que levasse a bandeira do
Paraná em todo o desfile.

R$ 1,3 MILHÃO
A deputada Aline Sleutejes nem bem recuperou-se
da cirugia que fez, ficando de
molho por 30 dias em casa, e
anunciou R$ 1,3 milhões para
estradas rurais de Castro e
para o Hospital Cruz Vermelha
custear as suas despesas.
CANTATA NO MOINHO
Se você quer demonstrar o seu espírito natalino, o
Moinho Holandês possibilitará
neste domingo (15) que você
possa apreciar um espetáculo
de cores e luzes. Para participar, basta levar um quilo de
alimento e se emocionar com
os cânticos, uma tradição que
todo o ano se repete.

Antecipe o Natal com
presentes da
Mundo Encantado Kids!
Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!

Cada cidade tem seus segredos e seus hábitos de vida, por
isso que são distintas uma das outras.
Uma cidade cheia de segredos, que tem um prédio antigo,
cujos moradores chamam pomposamente de antigo Fórum,
também tem seus segredos. Outro segredo é a Igreja Matriz de
uma única torre, que realizava festas com “barraquinhas” para
lembrar as datas dos grandes santos. Uma cidade cujos amantes da leitura, lembram em segredo da livraria Luminosa.
Foi nessa cidade que Valinda das Graças P. Guimarães sentiu a brisa do sucesso de ser Miss Mulata da Cidade de Castro
e depois Princesa do Paraná.
Valinda resume e conta o seu passado glorioso, apoiado nas
lembranças nostálgicas.
A sua história começou no Continente Africano, com um
grupo de cidadãos que atravessou o Atlântico e no Brasil se
juntou com a Família Real e Neto da Princesa Izabel, Dom
Duarte de Beira Bragança, com a idéia de encontrar uma
mulher afrodescendente do Brasil que se aproximasse da cor
de canela, filha de mãe branca ou negra para representar o
Brasil em concurso de miss Mulata, e que fosse estudante do
ensino médio do ano de 1967, com cultura básica para valorizar os afrodescendentes do Brasil.
O concurso teria o seu começo nos municípios com o auxilio das prefeituras.
Assim aconteceu e continuaremos na segunda parte.

* Aceitamos cartões de crédito

EM NOVO ENDEREÇO!!!

* Rua das Safiras, Carambeí
(em frente ao Detran)
@mundoencantadokidscarambei

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Temperatura

Sexta

24

13/12

15 ºC

Umidade

ºC

91%
44%

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

Sábado

23

14/12

14 ºC

ºC

93%
63%

Dol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Domingo

27

15/12

16 ºC

ºC

95%
45%

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

Segunda

24

16/12

18 ºC

ºC

85%
52%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 13/12/2019
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PARA ESTRADA RURAL E HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA

Aline destina R$ 1,3 milhão para Castro
Divulgação

Deputada diz
priorizar
Castro em
seu mandato
CADASTRO DO SUS
As 399 cidades do Paraná vão receber R$ 21,4 milhões para
cadastrar os usuários do SUS. O dinheiro é do Ministério da
Saúde. As principais cidades - com maior número de equipes
de saúde da família - receberão os maiores montantes: Curitiba (198 equipes - R$ 176,7 mil), Londrina e Maringá (79
equipes cada - R$ 705,2 mil cada), Ponta Grossa ( 78 equipes
- R$ 696,3 mil), Cascavel e Clevelândia ( 49 equipes cada - R$
437,4 mil), Apucarana (43 equipes - R$ 383,8 mil), Foz do
Iguaçu (40 equipes - R$ 357,1 mil), São José dos Pinhais (R$
348,1 mil) e Guarapuava (33 equipes - R$ 294,6 mil).

Da Assessoria
Dentre os R$ 27 milhões
em recursos enviados ao Paraná
pela deputada federal Aline
Sleutjes, R$ 1,3 milhão será
usado para obras em estrada
rural e para o Hospital da Cruz
Vermelha, em Castro.
A Estrada Rural receberá
R$ 700 mil para obras de
recuperação da estrada. Para
a filial do Hospital da Cruz
Vermelha, localizada em Castro, foram destinados R$ 500
mil para adquirir materiais
cirúrgicos, ajudar na folha de
pagamento e manutenção do
Hospital.

Divulgação

Dinheiro ajudará hospital e obras em estrada rural de Castro

“Castro é a minha terra,
tenho priorizado ajudar o
desenvolvimento da cidade
em meu mandato. Melhorar o

atendimento público na saúde
e também as condições de
transporte são medidas que
fazem muita diferença na vida

da população da região. Seguirei trabalhando para contribuir
ainda mais para uma vida
melhor ao cidadão castrense”.

RECURSOS DA ORDEM DE R$ 1,5 MILHÃO

Carambeí receberá novos equipamentos
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - No dia em que
Carambeí completou 24 anos de
emancipação, o deputado Plauto
Miró Guimarães Filho entregou
ao prefeito Osmar Blum o documento que libera R$ 1,5 milhão
para aquisição de uma motoniveladora, uma pá carregadeira, um
rolo compactador e uma retroescavadeira. As máquinas são
usadas para a abertura e manutenção de ruas e estradas.
O dinheiro proveniente do
programa Paraná Mais Cidade,
do Governo do Estadual, será

Seminário sobre
futebol feminino
reúne especialistas
A participação da Mulher no
Futebol foi tema de seminário
na terça-feira (10), na Câmara
dos Deputados. Proposto pelo
deputado federal Aliel Machado
(PSB), a Comissão do Esporte
realizou o debate com a participação de vários profissionais de
todo o país ligados a área, entre
eles o coordenador de seleções
femininas da CBF, Marco Aurélio Cunha, a ex-árbitra, Fernanda
Colombo, a assessora do Operário Ferroviário, Bianca Machado,
além de representantes do futsal e
dos clubes.
O objetivo do seminário foi
debater o futebol feminino dentro
e fora das quatro linhas, buscando
melhorar as políticas públicas e a
consolidação da participação das
mulheres. Além disso, o deputado
Aliel é autor de um projeto que
exige a participação de 30% de
mulheres nas direções de entidades esportivas.
De acordo com o PL, somente
serão beneficiados com os incentivos previstos na lei os proponentes que assegurem a existência e
a autonomia do seu conselho fiscal e a presença mínima de 30%
(trinta por cento) de mulheres
nos cargos de direção. “É preciso que elas participem de fato,
não apenas nas modalidades, mas
também nos cargos de direção,
para que sejam respeitadas e para
que haja uma igualdade maior nas
questões orçamentárias, que também é de fundamental importância”, defendeu ele.
Uma das participantes do
Seminário, Bianca Machado,
falou da importância do debate.
“É fundamental debater o papel
das mulheres no esporte como
um todo. Estou certa de que
iremos ter boas ideias e discussões para que tenhamos cada vez
mais mulheres participando do
esporte”, avaliou Bianca.

Prefeito Osmar Blum exibe documento recebido por Plauto
repassado diretamente para a
prefeitura sem a necessidade de

devolução. O programa é resultado do esforço conjunto entre os

poderes Executivo e Legislativo
no ajuste orçamentário e contenção de gastos que permitem o
investimento nas cidades.
“Apesar de já existir uma reivindicação por parte do prefeito
para que o Estado destinasse essa
verba, não havia uma expectativa
para a liberação. A partir de um
pedido que fizemos, o governador Ratinho Júnior e o secretário
Guto Silva, decidiram autorizar
o repasse nesse momento. Foi
uma surpresa para o prefeito e
os moradores de Carambeí, no
dia do aniversário da cidade”,
comentou o deputado Plauto.

'DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA'

Câmara aprova criação de Conselho
Os vereadores da Câmara
Municipal aprovaram, durante
a sessão de quarta-feira (11), a
criação do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPCD) e o Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (FMDPCD).
Todos os parlamentares foram
favoráveis à proposição e comemoram a sua aprovação.
Para o vereador Maurício
Kusdra (DC), o projeto é resultado da luta e da dedicação da
comunidade que defende a causa
da pessoa com deficiência. Ele
também destacou a importância
do conselho e que agora o desafio
é a manutenção das atividades.
“Lutem pelo direito das pessoas
com deficiência. Abracem esse
conselho. Hoje, na cidade, temos

vários conselhos inativos e isso é
triste”, disse Kusdra.
Já o legislador Joel Fadel
(PSDB) destacou que o conselho
será necessário para uma maior
inclusão social das pessoas com
deficiência. “Eu vejo esse conselho como uma importante ferramenta de inclusão social. Nosso
país vive um momento terrível,
formando cada vez mais abismos
entre as camadas sociais. Então,
eu vejo com bons olhos a criação
do conselho como uma ferramenta de diminuir a desigualdade
e o preconceito”, defendeu.
Apesar de comemorar a aprovação, o vereador Cézar do Povo
(PSC) citou a necessidade de
melhorias das condições das calçadas e da acessibilidade para a
pessoa com deficiência. “Fico ale-

gre por estar votando esse projeto
que irá beneficiá-los e, ao mesmo
tempo, triste pela dificuldade que
eles sofrem para transitar pelas
calçadas, devido a postes em locais
inapropriados”, explicou.
Demais projetos
Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram,
em votação única, a autorização
de abertura de crédito adicional
no valor de R$ 1,06 mi para o
pagamento do décimo terceiro de
servidores. Já, em segunda votação, foi aprovada a abertura de
crédito de R$ 5 mil para a limpeza e manutenção dos terminais
rodoviários e a contratação de
operação de crédito para a colocação de lâmpadas de LED nas
ruas e avenidas do Município.

R$ 7 MILHÕES

Aprovado crédito para lâmpadas
Ainda na segunda-feira (9),
foi aprovada a autorização para o
Poder Executivo contratar operação
de crédito de até R$ 7 milhões. O
valor será utilizado para a substituição das lâmpadas de vapores de
mercúrio, de sódio, multivapores
metálicos e fluorescentes, que estão
instaladas nas ruas e avenidas do
Município, por tecnologia de LED.
Entre os benefícios proporcionados pela nova iluminação, está a
diminuição do consumo da energia
elétrica. Segundo a proposta da
Prefeitura Municipal, a economia
seria de aproximadamente R$ 70
mil por mês e de R$ 6,6 mi em oito
anos, o que pagaria o investimento
realizado. Além disso, as lâmpadas
possuem um baixo impacto ambiental e a vida útil é bastante superior, o
que também geraria economia também na manutenção.

Em 2017, a Câmara já
havia aprovado o Projeto de Lei
51/2017, de autoria do vereador
Herculano da Silva (PSC), que
previa a adequação da iluminação
no Município e a instalação das
lâmpadas de LED nos prédios e
espaços públicos. A proposição
foi sancionada como Lei Municipal
3373/2017. “Quero agradecer
aos colegas por terem aprovado
meu projeto que vai gerar uma economia muito grande”, agradeceu
Herculano.
O vereador Rafael Rabbers
(DEM) também comemorou a
iniciativa do Poder Executivo.
Segundo o parlamentar, ele vinha
com frequência cobrando a adequação da iluminação.
Demais projetos
Durante a sessão, os vereadores

também aprovaram mais seis projetos de lei. Em segunda votação,
foi aprovada a instituição do alvará
fácil, que prevê a liberação de um
alvará provisório para atividades de
baixo risco, agilizando a abertura de
empresas. “O Executivo dá um voto
de confiança ao empresário, pois ele
dá entrada no alvará e já pode abrir
as portas quase que no outro dia e
para que depois vá ajeitando a casa.
A lei vem de encontro aos anseios
da população e do empreendedor”,
defendeu o vereador Gerson Sutil
(PSB).
Também em segunda, os parlamentares votaram favoravelmente a
isenção de taxas para entidades em
festividades organizadas pelo Município, a abertura de crédito adicional de R$ 54 mil e a nomenclatura
de Carlito Dobis para rua localizada
no Jardim Novo Horizonte.

LINHA VERDE
O pré-candidato a prefeito
de Curitiba, João Arruda (MDB),
defendeu o que chama de "destravamento" dos 22 quilômetros da
Linha Verde para agilizar o tráfego e trânsito em pelo menos 25
minutos. Ele adiantou que o arquiteto Forte Neto está elaborando
um estudo para diminuir "o transtorno do tempo de percurso". "A
proposta em execução é fazer nove
obras nas transposições, trincheiras e viadutos, que vão substituir
os semáforos e com reduzir em 25
minutos o tempo de percurso do
Pinheirinho ao Atuba. Vai diminuir
também o tempo de espera das
transversais e trará mais segurança de motoristas que atravessam por essas vias", disse.
PAVIMENTAÇÃO
O deputado Artagão Júnior
(PSB) articulou a autorização
para Porto Barreiro licitar R$ 1,5
milhão em pavimentação asfáltica.
O secretário João Carlos Ortega
(Desenvolvimento Urbano) adiantou a notícia a prefeita Marinez
Crotti (PSDB). “Vamos pavimentar mais uma parte do quadro
urbano da cidade com este recurso
que está vindo em boa hora”.
TURISMO
A Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que
institui o “Tax Free” que restitui
impostos como o ICMS a turistas estrangeiros quando deixam o
Brasil. Outro importante projeto
aprovado, do deputado Sérgio
Souza (MDB), prevê a redução
de riscos para lojistas em transações que envolvam instituições
não financeiras.
TERRITÓRIO CIDADÃO
Experiência do Território
Cidadão de Cascavel é levada à
tríplice fronteira. A Unioeste em
Foz do Iguaçu fez a “Oficina da
Rede Internacional de Pesquisa
e Desenvolvimento Resiliente
ao Clima”, experiencia de Cascavel que aproxima a prefeitura
dos moradores da cidade. "O
Território Cidadão ultrapassa as
fronteiras de Cascavel e do Brasil
ao ser convidado para participar
do evento com programação em
Foz do Iguaçu e também no Paraguai", disse o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC).
EDUCAÇÃO
Em Toledo, a nota do Ideb
saltou de 4,8 em 2005 para
6,4 em 2011. O índice mede a
qualidade do aprendizado e estabelece metas para a melhoria do
ensino. Para o deputado Schiavinato (PP), os números comprovam que a cidade já constata a
melhora da educação nas salas de
aula. O ex-prefeito lembra que a
educação sempre foi uma de suas
principais metas na gestão de
Toledo. “Criamos políticas públicas para a educação que fizeram
diferença".
RECONHECIMENTO
Uma parceria entre Receita
Federal, Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial e o
Instituto de Desenvolvimento Tec-

nológico torna o monitoramento na
região de fronteira entre Brasil e
Paraguai mais tecnológico. O programa “Fronteira Tech” vai usar
inteligência artificial para combater
crimes e identificar suspeitos.
MOVIMENTO APAE
O senador Flávio Arns (Rede)
destacou na tribuna o trabalho
desempenhado pelas Apaes que
surgiu há 65 anos. Arns lembrou
que, a partir da primeira unidade,
as Apaes se estenderam por mais
de 2,2 mil cidades e é o maior
movimento em favor da pessoa
com deficiência do mundo.
RETROSPECTIVA
Em uma breve retrospectiva
de 2019, a deputa Luíza Canziani
(PTB) lembrou do trabalho voltado para a região de Londrina e
uma das conquistas destacada pela
deputada é a conclusão do campus
do IFPR. "Garantimos a liberação
de R$ 1,6 milhão para a conclusão
das obras do campus do IFPR na
zona norte de Londrina. Também
serão comprados novos equipamentos e instalada rede de fibra
ótica".
HOSPITAL DE
ITAIPULÂNDIA
O deputado Fernando Giacobo (PL) destinou emenda no
valor de R$ 332 mil para o Hospital Municipal de Itaipulândia. O
repasse será usado na compra de
equipamentos. "A prefeitura deixou
as questões políticas partidárias de
lado e está pensando no bem estar
dos cidadãos em primeiro lugar. A
parceria com a cidade foi retomada
e o setor da saúde acaba de ser
atendido com a aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, afirmou.
LAVA JATO
Segundo o Datafolha, 81%
dos brasileiros consideram que a
Lava Jato ainda não cumpriu seu
objetivo e deve continuar. Outros
15% disseram que a investigação
deveria acabar, e 4% não souberam responder. A pesquisa entrevistou 2.948 pessoas em 176
cidades de todo o país nos dias 5
e 6 de dezembro. A margem de
erro é de 2%.
DELTAN CONTRA GILMAR
O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa
da Operação Lava Jato no Paraná,
moveu uma ação contra a União
alegando ter sofrido “reiteradas ofensas” do ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal
Federal. No processo por danos
morais, em que pede R$ 59 mil
de indenização, Dallagnol alega
ter sido insultado em entrevistas
e manifestações do ministro em
Plenário. A ação de Deltan foi
movida pelo escritório do jurista
Pedro Henrique Xavier. PHX
acrescenta que o valor da indenização será destinado às obras do
hospital “Erastinho”, para tratamento de câncer infantil, vinculado ao Hospital Erasto Gaertner,
em Curitiba. Com informações de
Leonardo Lellis na Veja.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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UNIVERSALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO EM PONTA GROSSA

Prefeitura de PG anunciou tarifa zero
Divulgação

Ampliação do
sistema de
transporte
coletivo
fomentará
a economia
Da Assessoria
Ponta Grossa - O prefeito
Marcelo Rangel anunciou, na
manhã de terça-feira (10), o
projeto para a universalização
do transporte coletivo da cidade.
A medida é inédita no país em
cidades com mais de 300 mil
habitantes e deve ser implementada nos próximos meses em
Ponta Grossa.
De acordo com o prefeito
Marcelo Rangel, o projeto de
alteração para a Lei do Transporte Coletivo, essencial para a

Projeto de universialização foi bastante comemorado

implantação da Tarifa Zero, já
foi encaminhado para a Câmara
Municipal. A principal mudança
é a criação de uma taxa do transporte coletivo, que utiliza como
base a Lei Federal do ValeTransporte. “Hoje, a média de
pagamento do vale-transporte

para empresas é em torno de
R$ 180 a R$ 190. A taxa social
será de um VR (valor de referência) e meio, o equivalente a
R$ 121,66”, explica Rangel.
Segundo o presidente da
Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT),

Roberto Pellissari, a iniciativa
apresentada surgiu após diversas análises promovidas pelo
corpo técnico da AMTT e de
Secretarias da Prefeitura. “Essa
versão surgiu de um projeto
inicial que nós conversamos
lá atrás e, de lá pra cá, fomos

A PARTIR DE R$ 149,00
Divulgação

Confirmação aconteceu em cerimônia no Palácio Iguaçu
odo da tarde, os horários serão
às 14h25, de quinta-feira, e às
17h30, de segunda, terça, quarta
e sexta-feira. Já aos domingos,
a opção de voo partindo de São
Paulo (SP) será às 17h25.
“É um marco para o novo
ciclo de desenvolvimento de Ponta
Grossa a operação de dois voos
diários com destino a um dos maiores e mais importantes aeroportos
do mundo. Essa conquista é equivalente à década de 1.890, com a
vinda ferrovias que impulsionaram
o crescimento do município. Com
toda certeza essa conquista contribuirá ainda mais para o desenvolvimento industrial, econômico,
educacional e do turismo de todo
os Campos Gerais”, informou o
prefeito Marcelo Rangel.
Para o governador Carlos
Massa Ratinho Junior, o Paraná se
consolida como uma grande central

logística e que agora é fortalecida
com voos regionais. “É motivo de
muita alegria anunciar mais uma
empresa que investiu em nosso
Estado, no Paraná, que já tem a
maior malha aeroviária do Brasil
em termo de cidades contempladas e da ampliação dos voos.
Congonhas é o principal aeroporto
do Brasil e tem um fluxo grande
diariamente, por isso é muito difícil conquistar uma rota para esse
aeroporto e Ponta Grossa é agraciada hoje com esse anúncio de
dois voos diários nesta linha aérea,
que passa a ser também uma alternativa para Curitiba”, explicou.
De acordo com o superintendente do Aeroporto Sant'Ana,
Victor Oliveira, em pesquisas trimestrais realizadas, o aeroporto
de Congonhas era o principal
destino solicitado pelos passageiros que utilizam o aeródromo.

Para o secretário de Indústria,
Comércio e Qualificação Profissional (SMIQCP), José Loureiro,
o anúncio fortalecerá ainda mais o
ambiente de desenvolvimento que
Ponta Grossa passa.
"Estamos em constante crescimento econômico, com bons
resultados na indústria e no
comércio e que só têm a ganhar
com a ampliação dos voos diretos chegando e partindo de Ponta
Grossa. Além disso, teremos
novas oportunidades de trabalho,
que serão fomentadas com esse
novo investimento no município",
reforçou Loureiro.
A compra das passagens
podem ser realizadas diretamente
no website da VOEPASS Linhas
Aéreas www.voepass.com.br. Para
mais informações, os passageiros
podem entrar em contato por meio
do SAC 0800-7770297.

NA CAPITAL

Osmar Blum é eleito vice do Ciedepar
Um grupo de prefeitos e
prefeitas do Paraná fez história
nessa semana, em Curitiba, com
a fundação do Ciedepar (Consórcio Intermunicipal de Educação
e Ensino do Paraná), organização inédita no Brasil. Depois
da apresentação dos objetivos,
do organograma e da forma de
contribuição dos municípios ao
Ciedepar, os gestores aprovaram
o estatuto e elegeram a primeira
diretoria.
A Diretoria do Ciedepar será
composta na presidência pelo prefeito de Santa Cecília do Pavão,
Edimar Santos; vice-presidente,
o prefeito de Carambeí, Osmar
Blum; Conselho Fiscal, prefeito
de Matelândia, Rineu Menoncim;

prefeita de Jardim Olinda, Lucimar Assunçãoe e prefeito de Iretama, Wilson Bratac.
O Ciedepar é uma organização de direito público, vinculada
à CNM (Confederação Nacional
de Municípios) e à AMP, que visa
atender às prefeituras paranaenses no campo da Educação e do
Ensino. Foi oficialmente apresentado aos prefeitos em Foz do
Iguaçu, no dia 31 de outubro,
durante o evento Governo 5.0.
No evento, o consultor em
Educação da AMP (Associação
dos Municípios do Paraná), Jacir
Machado, detalhou os objetivos,
as atividades e o organograma
da nova organização, que já tem
sede própria: a sala 402, locali-

zada em frente ao imóvel-sede da
AMP, na Praça Osório, em Curitiba. “Parabenizo a todos e todas
que lutaram pela criação do Ciedepar, que vai prestar um trabalho
importantíssimo aos municípios
na área da Educação”, disse o
presidente-eleito, Edimar Santos.
O consórcio já conta com a participação de 39 prefeitos de todas
as regiões do Paraná.
Areas de atuação
Machado explicou que as
prefeituras filiadas vão receber
todas as informações de que
necessitam no campo da Educação e do Ensino em oito áreas,
definidas em pesquisa feita com
as próprias secretarias de Edu-

também iremos fomentar a
economia, pois os valores que
seriam utilizados pela população para o pagamento da tarifa
poderão ser utilizado no comércio e em diversas outras necessidades das famílias, aquecendo o
comércio e os serviços de Ponta
Grossa”, finaliza o prefeito Marcelo Rangel.
Como vai funcionar?
Com a aprovação do projeto pela Câmara de Vereadores, são necessários 90 dias
para o projeto entrar em vigor.
A expectativa, de acordo com
a Prefeitura é de que a Tarifa
Zero seja implementada a partir
de 1º de maio de 2020. Para
isso, é necessária a aprovação
do legislativo até o dia 31 de
dezembro deste ano. Em vigor,
o transporte coletivo será custeado através da Tarifa do Transporte Coletivo, sendo universal
para toda a população.

NA SEGUNDA-FEIRA

VOEPASS iniciou venda de passagens
Ponta Grossa - Na tarde
desta terça-feira (10), a VOEPASS Linhas Aéreas oficializou
as operações de dois voos diários
entre os aeroportos de Ponta
Grossa (PR) e o de Congonhas,
em São Paulo (SP). A confirmação aconteceu em solenidade
realizada no Palácio do Iguaçu,
em Curitiba. De acordo com a
empresa, as passagens já estão a
venda e os voos iniciam na próximo dia 10 de janeiro de 2020.
De acordo com o CEO da
VOEPASS, Eduardo Busch, a
ponte aérea Ponta Grossa - São
Paulo será operada pela aeronave
ATR72, com capacidade para até
70 passageiros. Para o lançamento dos voos do 35ª destino
atendido no Brasil, a empresa oferece tarifas promocionais a partir
de R$ 149,00, já com as taxas
inclusas. "Buscamos proporcionar
voos focando o mercado regional,
em localidades estratégicas, e
Ponta Grossa é uma região que
tem um enorme potencial", explicou Busch.
Os voos partindo de Ponta
Grossa (PR) para São Paulo (SP)
acontecem às 9h35, de segunda,
terça, quarta e sexta-feira, e às
9h45, às quintas-feiras. Já no
período da noite, de segundafeira a sexta-feira, os voos serão
ofertados às 19h50. Nos finais
de semana, os passageiros terão
opção de embarque de Ponta
Grossa (PR) para São Paulo
(SP) aos sábados, às 11h15 e,
aos domingos, às 19h45.
No sentido São Paulo (SP)
- Ponta Grossa (PR), a empresa
disponibilizará voos às 07h25,
de segunda à sábado. No perí-

fazendo todos os estudos necessários para chegarmos neste
projeto apresentado aqui hoje.
O formato proposto por nós
proporciona a universalização
do transporte, auxiliando todas
as famílias que necessitam do
transporte público na cidade”,
declara Pellissari.
Durante o evento, o presidente da Câmara de Vereadores, Daniel Milla, ressaltou a
importância do projeto para a
população. “Estamos falando
da universalização do transporte
público, algo que todos intentam,
algo que a Câmara debate todo
dia. Eu não vejo empecilhos ou
dificuldades em relação a esse
projeto por que estamos falando
da necessidade da população
ponta-grossense. Aqui nasce
uma semente que vai ser exemplo
para todo país”, aponta.
“Além de garantirmos a
ampliação do sistema de transporte coletivo do município,

cação dos municípios: Prestação
de contas dos programas do
FNDE; Planejamento e monitoramento do PAR (Plano de
Ações Articuladas); Financiamento da Educação; Conselhos
Municipais do Fundeb; Plano
de Carreira do Magistério; Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC); Conselhos Municipais
de Educação; e Organização do
órgão gestor da Educação.
A organização terá uma
equipe no Paraná, com dois técnicos em Brasília especializados
nestes temas. Para garantir participação mais ampla e democrática dos municípios, o consórcio
terá diretorias regionais no Interior do Estado.

UTI Móvel será entregue
à população palmeirense
Palmeira - Na manhã de
segunda-feira (16) a área da
saúde de Palmeira receberá um
reforço que poderá salvar muitas
vidas e que era um pedido antigo
e constante da população. Trata-se da UTI Móvel, veículo que
preencherá uma lacuna existente
no município.
A entrega da UTI Móvel à
população acontece na praça
Marechal Floriano Peixoto, às
10h30. O investimento foi de
R$ 259 mil, recurso oriundo do
Governo do Estado, através do
Paraná Cidade, com emenda do
deputado estadual Plauto Miró. O
Município também deu contrapartida para a aquisição do veículo.
O prefeito Edir Havrechaki
não esconde a felicidade pelo
recebimento da UTI Móvel. “É
um veículo que salvará muitas
vidas e preenche uma lacuna na
área da Saúde de nosso município. Estou muito feliz em ver este
sonho se realizar, pois era um
pedido da população e um compromisso que eu tinha assumido
com os palmeirenses na última
eleição, quando coloquei meu
nome e do Marcos Levandoski à
disposição”, disse.
A Secretária de Saúde,

Fabiani Bach Czeusniak, destaca
a importância que a UTI Móvel
terá ao município. “É um veículo
que poderá salvar vidas. Com ele
vamos minimizar o risco quando
precisar realizar a transferência
de pacientes em estado grave
para outros municípios”, relatou.
A UTI Móvel atenderá casos
críticos de saúde. Ela conta
com acessórios, equipamentos
e adaptações, como sinalizador
óptico e acústico, equipamento
de rádio para comunicação, cilindro valvular, umidificadores, rede
portátil de oxigênio, maca com
rodas articuladas, reanimadores,
estetoscópios, dois aspiradores,
bolsa de resgate, bomba de infusão com bateria, cardioversor
portátil com bateria, colares cervicais, desfibrilador, imobilizador
de cabeça, laringoscópios, prancha de resgate e respirador.

NATAL SONHO DE LUZ

Programação chega
a Caetano Mendes
Tibagi - Na quarta-feira
(11), a magia do natal chegou
ao distrito de Caetano Mendes.
Dando continuidade a programação especial preparada pela
Prefeitura, as crianças da localidade receberam a visita do
Papai Noel e também receberam
os presentes. A Escola Municipal David Federmann ainda preparou apresentações especiais
para o momento. Na quinta-feira
(12), foi a vez de comemorar no
distrito de Alto do Amparo.
A diretora da Escola Municipal David Federmann, Maria
Estela Regniel, contou que a
instituição estava ansiosa pela
comemoração. “Foi tudo muito
lindo, nossos alunos estavam
ansiosos e a escola inteira se
mobilizou para hoje. Nossos alunos ensaiam toda terça-feira, nas
oficinas oferecidas pela Cultura”,
disse.
A mãe do Aluno Mateus de
Lima, do primeiro ano, Lucimara
de Lima, aproveitou com o filho
as apresentações e teceu elogios.
“Achei muito bom, incentiva bas-

tante os alunos com as apresentações. Meu filho estava ansioso,
chegava em casa e ficava perguntando quando iríamos”, relatou.
Mateus, por sua vez, já
ficou encantado com o Papai
Noel e com o brinquedo que ele
ganhou. “Eu achei muito bom o
brinquedo e adorei ver o Papai
Noel”, afirmou.
Na Praça Leopoldo Mercer,
a Casinha do Papai Noel está
aberta até o dia 23 de dezembro, com a presença do Bom
Velhinho, sempre das 19 às 22
horas. Também estão disponíveis no local, cartinhas para
serem adotadas, com os mais
variados pedidos.
No sábado (14), o palco
montado no Coreto recebe a
apresentação das igrejas IBI
Shekinah, Presbiteriana do
Brasil e do Coral Harmonia,
da Igreja Reformada Centro e
Colégio Integração. No domingo
(15), os alunos do Departamento de Cultura encantarão
com a primeira cantata do Natal
Sonho de Luz.
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1ª FESTA DO PEÃO DE CARAMBEÍ

Perto de 15 mil
pessoas no show de
Maiara e Maraisa
Prefeito Blum
diz que foi
um sonho
realizado
Da Redação
Perto de 15 mil pessoas
apaixonadas por música sertaneja, marcaram presença no
primeiro dia da Festa do Peão
de Carambeí, na noite de quinta-feira (12), quando subiram
ao palco as cantoras Maiara e
Maraisa.
Gratuito para a população,
o primeiro dia de show foi um
presente do Município que o
prefeito Osmar Blum Chinato
fez questão de dar. A Prefeitura Municipal desembolçou R$
190 mil de cachê para as cantoras e o carambeiense, assim
como a população da região,
fizeram questão de marcarem
presença.
O evento que faz parte dos
festejos de 24 anos de Carambeí ganhou elogios do secretário municipal de Administração,
Alexandre Mullher (Zóio), que
resumiu a festa como 'top'. "Foi

uma primeiro dia que tudo deu
certo. Hospedadas em um hotel
da cidade, as cantoras visitaram
uma das famosas confeitarias
e passearam por Carambeí,
tecendo elogios. Antes e depois
do show elas receberam autoridades e alguns fãs" .
Programado para começar às 23 horas, a dupla de
cantoras teve que esperar a
meia-noite, quando o chefe de
Gabinete da Prefeitura, Márcio
Taques, fez a abertura da festa
que culminou com os parabéns
do município puxado pelo prefeito que se fez acompanhar da
primeira-dama, a professora
Josiane Blum.
O prefeito agradeceu a presena a todos, disse que a festa
era um sonho que estava sendo
realizado, e ao final desejou um
bom show a todos e um feliz
natal.
Outros dias
Na sexta-feira (13) entrou
no palco a dupla Guilherme e
Santiago. Nessa noite, quem foi
a festa pagou o ingresso de R$
25, mas ninguém reclamou.
Já no sábado (14) será a vez
do intérprete do hit 'Atrasadinha', Felipe Araújo, com entra-

da também ao preço de R$ 25
e no domingo (15), encerrando
a festa, Yasmin Santos exibirá
seus sucessos, com entrada ao
valor de R$15.
Organização
A 1ª Festa do Peão é organizada pela CA Produtora e
Locadora de Eventos Ltda Me,
vencedora da licitação, que deu
o direito da exploração do evento, com o apoio da Prefeitura
Municipal de Carambeí. O objetivo da terceirização da administração municipal é para que a
população tenha um aniversário
festivo, sem onerar os cofres públicos. “Nós tivemos a ideia de
terceirizar, observando os casos
de sucesso de outros municípios, pois se fossemos bancar
todos os shows, estrutura, etc, o
preço ultrapassaria R$ 1 milhão
e nós não temos esse recurso,
por isso buscamos essa solução.
A população merece um evento dessa envergadura e nós da
Prefeitura, seremos responsáveis apenas pelo custo do artista
na quinta-feira e a empresa licitada arcará com todo o resto”,
explicou o chefe de Gabinete da
Prefeitura de Carambeí, Márcio
Taques, no início da semana.

Público marcou presença em peso na festa

PROFESSORA MARLI RIQUELME É HOMENAGEADA

Desfile cívico integrou aniversário
Divulgação / Renan Areias

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A programação de aniversário da Emancipação Político
Administrativa de Carambeí
também contou com o tradicional desfile cívico, reunindo
escolas municipais, públicas e
particulares, entidades filantrópicas, as secretarias municipais, e bandas do município
e região.
Realizado pela manhã desta
sexta-feira (13) para diversificar as atividades do feriado
municipal, o desfile começou
nas proximidades da Prefeitura, e seguiu pela Rua Ouro
Preto. Ao longo do caminho
foram se apresentando a Fanfarra Municipal de Carambeí e
bandas convidadas - Banda de
Percussão do Colégio Sagrada
Família de Ponta Grossa, Fanfarra da Escola Jahyr Lopes,
da cidade de Castro, e Banda
do Colégio Estadual Major
Vespasiano Carneiro de Mello,
também de Castro.
Cerca de 500 pessoas
participaram do desfile, entre
alunos e representantes das
instituições. De acordo com
a coordenadora educacional
da Secretaria de Educação
de Carambeí, Valdirene Aparecida Rosas, foram cerca de
dois meses de preparação para
a realização do corso. “E foi
perfeito, tudo como planejávamos”, destacou ela.
Professora Marli Riquelme
é homenageada
O desfile também contou
este ano com a presença da
professora da rede pública
municipal, Marli do Rocio Mendes Riquelme, que desfilou carregando a bandeira do Paraná.
A professora é a mais
antiga servidora municipal, em
1980, quando ainda era muito
jovem, foi contratada pela

Desfile manteve tradição e trouxe autoridades

“

É uma emoção e
ao mesmo tempo
um orgulho
muito grande
poder ensinar

então Prefeitura de Castro,
para dar aulas na localidade
do Catanduvas. Em seus primeiros anos como educadora
tinha sob sua responsabilidade
alunos do primeiro ao terceiro ano, ainda sem formação
no Magistério. De imediato
se apaixonou pela profissão,
principalmente porque tinha a
consciência da necessidade de
todos serem alfabetizados.
Nessa época ingressou no
curso de Magistério em Castro,
o que a obrigava a fazer o caminho do Catanduvas ao Tronco,
à cavalo, depois continuava a
jornada de ônibus. Posteriormente ela ingressou no Normal
Superior, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, fez pós
graduação em Gestão Escolar,
e especialização em Educação.

Ao todo, professora Marli
soma 39 anos de dedicação
à arte de ensinar, e sua vida
profissional tem as raízes fixadas no Catanduvas, onde ela
contribuiu com a formação de
mais de 1,5 mil crianças. Ela
conta com orgulho que muitos
dos seus alunos já se formaram
em diversas áreas como medicina, engenharia, magistério,
direito, entre outras.
Mesmo
aposentada
a
professora Marli continua a
desempenhar sua função de
professora, ministrando aulas
na Escola Municipal Limpo
Grande. "No inicio do ano os
alunos, aqueles mais pequenos, nem sabem falar direito
e quando termina o ano letivo
todos eles já estão transformados. É uma emoção e ao
mesmo tempo um orgulho
muito grande poder ensinar e
saber que estou contribuindo
com a evolução dos meus alunos", confessa emocionada.
Para o prefeito Osmar
Blum, a escolha da professora para a abertura do desfile cívico é uma homenagem
ao servidor mais antigo, e ao
mesmo tempo é o reconhecimento da importância do papel
que ela desempenhou e desempenha na formação de muitos
dos cidadãos carambeienses.
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NESTE DOMINGO

Moinho recebe cantata
Divulgação

Corais irão se
apresentar nas
janelas do Memorial
O clima natalino tomará conta do
Memorial da Imigração Holandesa (Moinho da Castrolanda) neste domingo (15).
A partir das 20h30, acontece a apresentação dos corais Kanthus Grupo Vocal,
Coral Canto & Encanto da Associação de
Empregados do Serpro (ASES) e Coral
Copel Ponta Grossa, regidos por Cristiano Prestes, nas janelas do Moinho.
Além de levar o clima de Natal para
a cidade de Castro, o evento também
tem um objetivo social. O ingresso para
assistir às apresentações é um quilo de
alimento não perecível que será destinado
para instituições sociais do Município. “É
uma oportunidade de nos divertirmos
e também de ajudarmos o próximo, o
que representa bem o espírito natalino”,
explica o gerente do Centro Cultural Castrolanda (CCC), Rafael Rabbers.
Outra atração do Natal Encantado é a
ornamentação do Moinho, um dos principais pontos turísticos da região dos Cam-

Ingresso será um 1kg de alimento

pos Gerais. Neste ano, foram utilizados
2.500 metros de mangueira com 185
mil lâmpadas para preparar o Memorial
da Imigração Holandesa para receber a
décima edição do evento.
Além da apresentação de domingo,
o Natal Encantado terá mais uma. A
segunda está marcada para o dia 22 de
dezembro (domingo), também a partir
das 20h30, e contará com a apresentação
de mais de 70 crianças do Coral Infantil
de Castro e do Coral Tons e Cores. O

ingresso também será um quilo de alimento não perecível.
Serviço
Natal Encantado de Castrolanda
Local: Memorial da Imigração Holandesa
(Moinho)
Endereço: Rua do Moinho 244, Castrolanda, Castro
Ingresso: Doação de 1Kg de alimento
Data: 15 e 22 de dezembro
Horário: 20h30

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Famílias são retiradas do Caxambu
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Adquira uma mensagem no especial de
Boas Festas do Página Um que circula em
22 de dezembro, e já coloque a sua empresa em evidência.
Ligue (42) 3232-5148 e saiba como.

Restos das moradias foram queimados no dia seguinte

Foi cumprida na manhã de
quinta-feira (12) a reintegração de
posse expedida pelo juiz da Vara
Cível do município, na área conhecida como Laranjeiras/Caxambu,
em Castro. Policiais militares em
quatro viaturas, um oficial de justiça, e o advogado de Rudolf Angelo
Petter (que fez o pedido de reintegração de posse) estiverem presentes na ação. Além disso, cerca de
oito trabalhadores, que segundo os
ex-moradores do local, foram contratados por Petter, foram responsáveis por desmanchar as moradias
e fazer o carregamento e transporte
das madeiras e demais pertences
das famílias.
Quando fez o pedido de reintegração de posse, Rudolf apresentou na Justiça uma matrícula
de propriedade do imóvel, em seu
nome. Os moradores, no entanto,
alegam que o terreno não o pertence. Entre eles, alguns afirmam
ter comprado a área onde construíram de uma terceira pessoa,
e outros dizem que simplesmente
construíram no local.
A área onde estavam as casas
fica na lateral da estrada que leva
à Fazenda Pousada Cem Arvores,
às margens da Rodovia PR 151,
sentido Piraí do Sul. O terreno
está atrás de um valo, que segundo
as famílias, faz divisa entre o terreno de Rudolf Angelo Petter e a
estrada propriamente dita.
Cinco famílias haviam construído casas no local. Todas tiveram
que deixar a área, e segundo um
dos entrevistados, levaram seus
pertences e estão se abrigando em
casa de familiares. “Eu mesmo,
com minha esposa e três filhos,
estamos na casa da minha mãe.
Vamos ver se ela nos socorre por
algum tempo, porque além de toda
essa situação, eu estou desempregado, e assim como as outras
famílias, não tenho outro lugar
onde morar”, explicou Edvilson
Pinheiro.
Ainda de acordo com o ex-morador, parte dos materiais retirados
das casas não pôde ser reaproveitada, porque ficou danificada na
ação de desmanche. “Principalmente a cobertura das casas, praticamente estragou tudo”, descreve.
No dia seguinte à reintegração, já
havia sido construída uma cerca
em torno do terreno, e, restos das
casas que haviam ficado no local,
foram queimados.
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CLASSIFICADO PARA MUNDIAL

Tibagiano conquista brasileiro de canoagem
Divulgação

Vitória deu ao
atleta vaga para
o Mundial nos
EUA, em 2020

NA PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO

Operário encara Barbalha na Copa do Brasil

Da Assessoria
Tibagi - André de Paula
sagrou-se campeão brasileiro
em duas categorias, a Caiaque Extremo e a Canoagem
Descida, durante a etapa
final do Campeonato Brasileiro, realizado no Espírito
Santo. O atleta será o único
paranaense no mundial dos
EUA, em 2020.
Tibagi se consolida ano
após ano como um dos

Canoista tibagiano faz bonito lá fora

grandes pólos da canoagem brasileira e a prova é
o desempenho do canoísta
e professor da Associação
Tibagiana de Canoagem
(Atica), André de Paula, que

estará nesse Mundial. Para
ser campeão, André de Paula
participou das duas etapas do
Nacional e na soma das notas
garantiu mais esse título para
o esporte tibagiano.

Ponta Grossa - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
realizou, nesta quinta-feira (12), o
sorteio dos confrontos da Primeira
Fase da Copa do Brasil 2020.
O Operário Ferroviário encara a
equipe do Barbalha-CE, no dia 5
de fevereiro de 2020, na casa do
adversário.
O município de Barbalha fica
no Ceará, a 504 quilômetros da
capital do estado, Fortaleza. A
equipe da casa, o Barbalha Futebol Clube, foi fundada em 2002 e
disputa a primeira divisão do Campeonato Cearense.
Conforme as regras da compe-

tição, as equipes do Pote H, que
se classificaram com pontuação
mais baixa no Ranking Nacional
da CBF (RNC), ganham o mando
de campo. No entanto, basta um
empate para que os seus adversários avancem para a próxima fase,
como é o caso do Fantasma.
Se avançar para a Segunda
Fase, o próximo adversário do alvinegro será o vencedor da partida
entre Santos-AP e América-MG.
Ranking
A Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) divulgou na
segunda-feira (9) o RNC da CBF

de 2020, que é um dos critérios
de preenchimento das vagas para
a Copa do Brasil.
As posições são determinadas
a partir de cálculos sobre o desempenho dos times em competições
realizadas durante os últimos cinco
anos. No ranking mais recente,
foram classificados 227 clubes
brasileiros.
No RNC, o Operário subiu
55 posições em cinco anos. Em
2017, o time estava na 105ª posição, passou para o 79º lugar em
2018 e posteriormente foi à 58ª
em 2019. No ranking de 2020, o
Fantasma está na 50ª colocação.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SEXTA-FEIRA, 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019
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.

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.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE
REGULARIZAÇÃO
O Sr. MAARTEN ZEGWAARD torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença de Operação de Regularização para bovinocultura leiteira
instalada na Chácara Primavera, Estrada Castro - Terra Nova, Colônia
Terra Nova, Munícipio de Castro.

SÚMULA DE REQUERIMENTO

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.
LAVAMOS COBERTAS
Lavamos cobertas, no Grande
Hotel. Mais informações telefone:
(42)3232-4388.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

MAGNO DUTRA MOREIRA torna público que
requereu ao IAP, Renovação da Licença
Ambiental Simplificada para funcionamento de 05
fornos de carvão vegetal no Município de
Sengés/PR.

APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, com
café da manhã e roupa lavada. No
Grande Hotel. Valor a combinar.
Interessados entrar em contato:
(42) 3232-4388.

CRUZADAS
Refeição rápida
O de países desenvolvidos tende a ser
mais velho (Geog.)
Contexto
no qual
ocorre
algo (fig.)

Heavy (?),
o rock de
Marilyn
Manson

Organiza- O som do
ção revo- "ph" em
lucionária palavras
inglesas
basca

Professores que trabalham após o Enem
Divisão Antissequestro (sigla)

Alvo da
pintura
com o
esmalte

Algo que
está
incerto ou
indefinido
(?) Zero,
personagem
de HQs
(?) de
Gramado,
evento de
Cinema

Pai da
mãe
Tímido;
medroso

(?)
Andreas,
falha geológica (EUA)

Senhor
(abrev.)
(?)-guará,
canídeo
A doença
como o
lúpus e o
vitiligo
Fofoca
Portal
xintoísta
japonês

Rio que
banha Pisa
Alagoas
(sigla)

(?) Morissette,
cantora
canadense

Excursão,
em inglês
Mulher
nobre

M E

L

Poeta da
Grécia
Registros
jurídicos

Serviço
precursor do
WhatsApp

Símbolos
numéricos
Fruto em
calda

Produto
apícola de
aplicação
antisséptica

Cachaça
(bras.)
Artigo de
contrato

Afastar;
recolher

O açúcar
branco de
poucas
vitaminas

Prato
italiano
à base
de arroz

"By My
(?)", música da banda INXS
O maior
osso
humano
Vantagem
Instrumento do jazz
Jornal
argentino

Investidura em cargo
Música da público
cantora Eriberto
Beyoncé Leão, ator
Planta ornamental
de jardins
aquáticos

Oliviero
Toscani,
fotógrafo
italiano
Depósito
de terra
do fundo
de rios

Eliseo
Visconti,
pintor
brasileiro

3/upa. 4/arno — side — tori — tour. 9/autoimune. 12/perfil etário.
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BANCO

Tépida
Orlando
Rangel,
químico

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Transportadora Moers Ltda, cnpj 77.473.403/0001-82, torna público
que recebeu do IAP, a Licença de Operação para nº 170.997-R1 com
validade de 19/11/2024, para as atividades de Rampa de Lavagens
com sistema de tratamento de efluentes e pátio, instalada na Rua das
Águas Marinhas, nº 328, Carambeí - PR.

Áries: Dia ideal para descansar um pouco mais, cuidar da
beleza ou convidar a turma para
conversar e se divertir em casa.
Na paquera confie em sua intuição e no olho no olho, sem muita
inventiva. Cor: azul.

Libra: Uma festinha em
família é tudo o que quer hoje, ou
mesmo sair com colegas de trabalho. Solte um som para driblar
a preguiça e fazer as tarefas de
casa. A paixão dará uma reavivada na relação. Cor: creme.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA OPERACIONAL
A Transportadora Moers Ltda, cnpj 77.473.403/0001-82, torna público
que recebeu do IAP, a Licença de Operação para nº 170.997-R1 com
validade de 19/11/2024 para as atividades de Transporte de carga viva,
pátio rampa de lubrificação, pista de abastecimento e administração,
situada na RUA DAS ÁGUAS MARINHAS, Nº 346, CARAMBEÍ – PR

Touro: Se puder, curta
com amigos, tente relaxar
do estresse da semana. Uma
pausa te fará muito bem para
recarregar suas baterias. Talvez seja animado sair com seu
bem e outros casais de amigos.
Cor: rosa.

Escorpião: Hoje você
quer se divertir, mas não é qualquer programa que vai te tirar
de casa, tem que ser algo bom.
Alguém pode puxar conversa
com você como quem não quer
nada e acabar rolando um flerte.
Cor: vermelho.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial LTDA torna público que
recebeu do IAP a Licença de Operação para sua unidade Biodigestor, instalada no acesso Parque Caxambu a 2250 metros da PR 151,
Castro -PR.

Gêmeos:
Aproveite
o
começo do dia para dar uma
geral na casa e em você, cuidando do corpo. Saia com os
amigos para dançar, cantar, ver
um filme ou show. A paquera vai
fluir leve e sua sedução brilhará.
Cor: preto.

Sagitário: Emoções intensas mas reprimidas, pois você
pode estar concentrando suas
energias para um momento
melhor. Uma paixão secreta pode
estar mexendo com você, mas
continua sem dar sinais algum.
Cor: branco.

Câncer: Ignore provocações
dos outros e não permita que
pirraças acabem com o seu bom
humor. Pode se divertir saindo
com seu bem e alguns amigos
que são um pouco diferentes de
você. Cor: rosa-claro.

Capricórnio: Você vai querer
fazer um programa hoje que lhe dê
prazer, mas atencioso(a) como é
irá abrir mão disso para satisfazer à sua companhia. Se organize
melhor e convide pessoas queridas
para sair junto. Cor: roxo.

Leão: A Lua pede intimidade, curtir a família e os amigos.
Mas você não deixará de ir àquela
festa do serviço. A espiritualidade
te fortalecerá. Alguém metódico,
mas que promete compromisso,
pode te atrair. Cor: lilás.

Aquário: Convide pessoas
de sua confiança para vir à sua
casa, cada um trazendo um
prato ou bebida, e desabafe
com elas. Se tiver seu par, será
ele(a) com quem poderá partilhar seus planos. Cor: cinza.

Virgem: Exigir muito de si
pode te limitar. Mas Lua, Marte e
Netuno te ajudarão a colocar seus
sonhos em prática! Que tal curtir
umas férias com o seu amor?
Também será bom se a família
estiver junto. Cor: branco.

Peixes: O dia de descanso
ideal para você é com os parentes,
o seu amor e muita celebração. A
lua favorece tudo isso. O cônjuge
espera que você o acompanhe
em suas escolhas. E o desejo só
aumenta. Cor: verde-claro.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ZANCHALVE
LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para a
fabricação de equipamentos para irrigação agrícola a ser implantada
na Rua Major Otávio Novaes n° 706, Sala, Centro, Castro – Paraná,
CEP: 84.165-230
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INQUÉRITO PODE SER CONCLUÍDO EM 30 DIAS

Civil de Castro investiga morte de jovem
Divulgação

chegou a unidade hospitalar, os
médicos tentaram de tudo, mas
ele acabou não resistindo vindo
a óbito pela manhã.
No momento do registro, policias civis e militares
também estiveram no pronto
atendimento e coletaram algumas informações, mas até o
momento o caso está sendo
tratado como atropelamento
sem socorro.
A vitima foi Identificada
pelo Instituto Médico Legal
como Luiz Henrique Rodrigues
da Rocha., morador da localidade da Santa Rita, Abapan,
Segundo os legistas o rapaz
apresentava lesões em todo o
corpo.

Rapaz estava
bebendo com
um grupo de
pessoas quando
resolveu ir
embora
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A equipe de Inteligência da
Polícia Civil de Castro abriu
inquérito e investiga a morte de
um rapaz de 18 anos, ocorrida
na cidade, na madrugada de
segunda-feira (9). A redação
do Página Um entrou em contato com um dos investigadores
que está à frente da situação,
o qual contou que o caso até
o momento está sendo tratado
como atropelamento.
Segundo informações retiradas do Corpo de Bombeiros,
que deu atendimento na situa-

Jovem morreu durante a manhã e corpo foi levado pelos legistas para exames

ção, o caso foi registrado por
volta das 2h20 da madrugada,
após solicitações de algumas
pessoas que pediam socorro
para uma vítima de atropelamento as margens da Rodovia

IRATI

Tatuador é preso
acusado por
tráﬁco e
outros crimes
Irati – Polícia Civil de Irati
encaminhou um tatuador da
cidade para a delegacia na manhã
de quinta-feira (12). De acordo
com as informações, o homem
que não teve o nome divulgado é
suspeito de envolvimento com o
tráfico de drogas e jogo do bicho.
A equipe policial realizou a prisão
dele em casa, no bairro Alto da
Glória, onde o estúdio de tatuagem do profissional é localizado.
Em relatório os policias relataram que encontraram com o
suspeito mais de dez buchas de
cocaína, porções de maconha e
dinheiro. Além disso, os investigadores encontraram 17 munições
de espingarda, um revólver com
munições, celulares e anotações
relacionadas ao tráfico de drogas
e máquinas de jogo do bicho.
Prisão
A equipe de investigação da
Polícia Civil chegou ao local indicado e quando entrou flagrou o
suspeito tentando se livrar das
drogas que estavam no local. “Ele
percebeu a entrada dos agentes e
estava jogando a droga no ralo da
pia, mas foi contido e as drogas
foram encontradas no encanamento”, disse os policiais.
Diante da situação a droga e
o homem foram levados para a
delegacia. Agora o tatuador está
preso em flagrante e deve permanecer até decisão da Justiça.

CBX 250

PM prende piloto
com moto
roubada há
mais de 10 anos
Arapoti – Motocicleta roubada há pelo menos 10 anos foi
recuperada em Arapoti. Veículo
foi retomado após a Polícia Militar
realizar uma abordagem na moto,
na rua Líbano, bairro Humaitá,
por volta de 21h40.
Pilotada por um rapaz de 23
anos, a motocicleta Honda CBX
250 Twister teria sido roubada
roubada em Colombo. Ao abordarem o piloto e o veículo, os
policiais constataram que a numeração do chassi estava raspada e
a placa original era AQB-7685.
O piloto foi detido por receptação e conduzido à delegacia da
Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

PR 090, mais precisamente no
KM 01 da rodovia. O local fica
nas proximidades de uma banca
de revistas, sentido a localidade
do Abapan.
Ainda conforme os registros

foram realizados os primeiros
socorros na vítima no local do
acidente e depois o rapaz foi
encaminhado para a Unidade
de Pronto Atendimento de Castro UPA 24h. Porém, quando

Investigações
Além de esperar o laudo
de necropsia, o qual apontará
as reais causas da morte de
Luiz Henrique, a Polícia Civil
instaurou inquérito para investigação. Conversamos com o
investigador Pedro, o qual rela-

tou que “um grupo de pessoas
começou a beber na tarde de
domingo em um bar localizado
às margens da PR 340, no
Abapan, foi quando Luiz resolveu ir embora sozinho e acabou
sendo atropelado por um veículo que não prestou socorro.
Quando os amigos saíram do
bar eles encontram a vítima no
chão e ligaram imediatamente
para a ambulância”, contou o
policial.
Pedro também relatou
que agora a polícia deve ouvir
algumas pessoas e ver se as
suspeitas de atropelamento
continuam. “Foram ouvidas
algumas pessoas e outras ainda
não. O que elas contam é que
depois do bar encontraram o
rapaz já em estado grave e dai
alertaram as autoridades. O
local não tem câmeras então
fica um pouco mais difícil de
identificar o autor do crime,
mas seguimos com o inquérito
até os próximos 30 dias”, finalizou Pedro.

CRIME DE ESTELIONATO

INQUÉRITO ABERTO

Advogado responde em liberdade

Trio rouba automóvel,
dinheiro e depois foge

Foi solto o advogado que teve
sua prisão preventiva decretada
pelo Juízo da Vara Criminal de
Castro, por ter praticado fraude
na Cooperativa Castrolanda. O
suspeito conseguiu no Tribunal
de Justiça do Paraná um habeas
corpus para responder o processo em liberdade.
O advogado estava preso

desde 24 de outubro no Complexo Médico Penal de Pinhas,
data em que todo o processo de
investigação sobre o que estava
acontecendo na Cooperativa veio
à tona. De acordo com advogados
que cuidavam do caso do rapaz,
Angelo Pilatti Junior e Fernando
Madureira, a prisão preventiva no
caso era desnecessária porque a

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o advogado
é pelo crime de estelionato, que
é considerado de pouca gravidade, além disso o acusado é
réu-primário, sem antecedentes
criminais. Os fatores auxiliaram
na soltura do acusado, que se diz
á disposição da Justiça para responder por seus atos.

Divulgação

ACIDENTE MOTO X CARRO

Mulher de 24 anos é identificada
Divulgação

Telêmaco Borba – Foi
identificada
pelo
Instituto
Médico Legal como sendo
Rosiane Rodrigues da Rosa,
de 24 anos, a jovem morta
após envolver-se em acidente
de trânsito na noite de quartafeira (11) em Telêmaco Borba.
A batida aconteceu por volta de
22h10 no cruzamento da Avenida Desembargador Edmundo
Mercer Junior com a Rua
Cacildo Batista Arpelau, na
área central da cidade.
Segundo os registros do
Corpo de Bombeiro a colisão
envolveu uma Honda Biz e uma
caminhonete Ford Ranger. O
boletim dos militares também
relatou que Rosiane chegou a

Carambeí - Polícia Civil de
Carambeí continua as investigações em cima do caso de roubo
registrado na cidade na noite
de segunda-feira (9). Segundo
as informações, três bandidos
roubaram um carro no bairro
Nova Holanda. De acordo com a
vítima, eles renderam o motorista
na Avenida dos Pioneiros por
volta de 21h50 e fugiram com o
veículo logo em seguida.

Quem atendeu a ocorrência
foi a Polícia Militar, a qual relatou em boletim que o proprietário do carro foi rendido pelo trio,
logo após estacionar o veículo. A
vítima contou aos policiais que
um dos bandidos estava armado
com um revólver. Além do carro,
os suspeitos também levaram
certa quantia em dinheiro da
vítima. O veículo roubado é um
Fox cinza de placas AOY-3083.

NA PR-151
Vítima de 24 anos, morreu ao dar entrada no hospital
ser atendida no local da colisão, mas quando foi levada ao
hospital seu estado era grave.

Ao chegar Hospital Doutor Feitosa, mas não resistiu às lesões
e morreu pouco tempo depois.

SUSPEITOS DE REAPROVEITAR MATERIAIS CIRÚRGICOS

Polícia prende médicos urologistas
Divulgação

A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) prendeu seis médicos
urologistas, uma instrumentadora cirúrgica e a secretária de
um dos profissionais na manhã
desta quarta-feira (11) durante
a segunda fase da Operação
“Autoclave”. O grupo é suspeito
de utilizar materiais cirúrgicos
irregulares. Cateteres e outros
equipamentos, que deveriam ser
descartados após uso único, eram
utilizados em até 15 cirurgias.
Durante as buscas em endereços relacionados aos suspeitos, a PCPR apreendeu diversos
materiais cirúrgicos descartáveis
reaproveitados. Ao todo, foram
cumpridos 20 mandados judiciais,
sendo oito de prisão temporária
e 12 de busca e apreensão, de
forma simultânea, no Interior do
Paraná e no estado de Goiás. As
cidades-alvo da ação no Paraná
foram Campo Mourão, Ivaiporã
e Francisco Beltrão. Em Goiás, o
cumprimento das ordens judiciais
ocorrem em Goiânia e Rio Verde.

Polícia Investiga o roubo do carro e tenta localizar os suspeitos

Caminhão tomba e
trânsito fica parado
Quem esteve na PR 151,
na manhã de quarta-feira (11),
se deparou com um trânsito
enorme, muitos não sabiam
qual era a causa da paralisação,
no entanto, a Polícia Rodoviária
divulgou que um caminhão carregado com madeira tombou na
estrada.
O acidente aconteceu mais
precisamente no Km 271,
Oeste, por volta das 10 horas
e fechou totalmente a pista sen-

tido Castro da PR 151.
O trânsito ficou interditado
até o começo da tarde porque a
carga de madeira que estava no
veículo se espalhou pela pista.
O trânsito ficou parado até 14
horas, quando voltou ao normal.
Segundo o relatório do
BPRV, o congestionamento já
havia passado dos 5 km.
O acidente não contou com
vítimas graves.

EM PONTA GROSSA

Homem é encontrado
morto dentro de casa
Investigadores foram até as residências dos médicos
O delegado Macorin ressaltou
que a ação é um desdobramento
da Operação “Autoclave”, deflagrada no mês de setembro deste
ano, no Interior do Paraná. Na
ocasião, a PCPR desmantelou
um grupo criminoso envolvido
com a adulteração, através de
esterilização ilícita, de materiais
descartáveis já utilizados por
médicos em cirurgias urológicas.

Em continuidade às investigações, a PCPR constatou que
esses equipamentos cirúrgicos
eram vendidos a médicos urologistas do Paraná e Goiás, com
claro conhecimento de sua procedência irregular. Os materiais
reaproveitados eram utilizados
em cirurgias de pacientes particulares, resultando num lucro muito
maior aos cirurgiões.

Ponta Grossa – Polícia
Militar de Ponta Grossa encontrou um homem morto dentro da
sua própria casa, na quinta-feira
(12). A situação ocorreu no
bairro Nova Rússia. Segundos
os relatos a vítima que ainda
não teve nome e idade revelados, morava na rua Apucarana.
Vizinhos contam que o homem
não era visto desde o início da
semana.
O policiais receberam ligação de pedido de averiguação
em uma casa, onde a suspeita

era de havia uma pessoa sem
vida no local. Ao chegar na residência indicada, as autoridades
encontrou o corpo. Testemunhas
disseram que ele não ia trabalhar desde segunda-feira (9),
porém a data da morte, assim
como a causa do falecimento só
poderá ser confirmado após os
exames realizados pela Instituto
Médico Legal.
Após laudo do IML a Polícia
Civil abrirá inquérito para investigar se a morte teria sido uma
morte natural ou homicídio.
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Flashes antes do show

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Renan Areias

No show de abertura da 1ª Festa do Peão de Carambeí,
no dia 12, a tietagem do prefeito Osmar Blum e a sua
esposa Josiane com as cantoras Maiara e Maraisa
Divulgação / Renan Areias

O sábado (7) foi a data escolhida por Rafaela Lins Cropolato
Gomes, primogênita do casal Jocelaine Lins Cropolato Gomes
e Elio José Fontoura Gomes, para a comemoração dos seus
15 anos, no salão de festas da Igreja Matriz Nossa Senhora do
Rosário, em Castro. No clique de Fabiana Guedes, a debutante
Rafaela, seus pais Jocelaine e Elio José e seu irmão Davi

13/12

15/12

Vanderlei Apº Brizola
Alessandra Santana
Lígia Westphal
Carlos Leopoldino
(Câmara de Carambeí)

Letícia Binhara Musial
Cesar Ferri
Vereador Ricardo Enevan
(Câmara de Carambeí)

Divulgação / Fabiana Guedes

Treze anos de muitas
alegrias para Bettina
van Helvoort,
aniversariante do último
dia 9 e primogênita do
casal Giselle Moreira
van Helvoort e Juliano
van Helvoort

14/12
Renato Oliveira
Wander Luiz Zaremba
Jose Carlos Azambuja
de Oliveira
Janaina Abreu
Divulgação

16/12
Diego Calisz Simão
Daiane Farias Moroz
Helio Valenga
Vereador Diego Silva
(Câmara de Carambeí)

Divulgação / Edilson Luis

Divulgação / Fabiana Guedes

Muito cumprimentada
pela troca de idade
no dia 12 de
dezembro, Silvia
Agostinho Kugler.
No clique, recebe o
carinho do esposo
Germano Kugler

Também sendo fotografados ao lado de Maiara
e Maraisa, o chefe de Gabinete da Prefeitura
de Carambeí e sua esposa Maria Luisa
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Jornalista Renato Quem comemora aniversário nesse mês
de Oliveira em
de dezembro são os vereadores por
ritmo de aniversário Carambeí, Ricardo Enevan (dia 15) e o
neste sábado (14) presidente da Casa, Diego Silva (dia 16)

Muito festejada
no dia 12, pela
troca de idade, a
médica Cinthia
Cardoso Urcichi.
Na foto, com
seu esposo, o
também médico
Cleverson Urcichi
e seus filhos Luis e
Ana Cecília

Mariana Pauliki festejou na
sexta-feira (13) a passagem
de seus 14 anos. É destacada
aluna do colégio Marista Pio
XII, filha do casal Fabia e do
empresário Márcio Adriano
Pauliki. Parabéns!

O casal Cirlei Simão
Pauliki e Jeroslau Pauliki,
do Grupo Mercado Móveis,
comemorou nesta
quinta-feira (12) a
passagem dos 49 anos
de feliz união. Parabéns!

