Na redação : R$ 3,00

código tributário

fazenda capão do cipó

Ações do vereador
Gerson Sutil são
destacadas

MST e CPT devem
permanecer
na área
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Divulgação

Usina deverá proteger espécies
O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Tibagi, emitiu
recomendação administrativa dirigida à empresa responsável pelas obras de uma usina hidrelétrica no Rio Tibagi. Conforme apurou o MPPR, a barragem não conta com canal que
página 4
possibilite aos peixes subirem para a cabeceira do rio a fim de desovarem.

Litoral com
águas próprias
para banho

ANTECIPADO

Salário minímo sobe dia 1º

Divulgação / Sandro Adriana Crrilho
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Divulgação

Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

percentual ainda será definido

Pela primeira vez na história, em 2020 o salário mínimo regional
do Paraná será reajustado no primeiro dia do ano. Implantado em 1º
de maio de 2006, desde 2017 a data-base vem sendo reajustada pelo
mesmo percentual aplicado para o salário mínimo nacional e também
antecipada em um mês por ano para que, em 2020, venha a coincidir
página 4
com a data-base nacional – que é primeiro de janeiro.

prefeito MOACYR se nega a receber cheque na câmara

Câmara devolve R$ 3,4 mi

Divulgação

A temporada 2019/2020
começa com águas próprias
para banho no Litoral e nas
praias de água doce do Interior do Estado. O primeiro
Boletim de Balneabilidade da
temporada foi emitido pelo
Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) nesta sexta-feira (20).
O monitoramento da qualidade
das águas nas praias do Litoral
e da Costa Oeste e Costa Norte
do Estado será feito até o Carnaval, com emissão de boletins
página 6
toda sexta-feira.

no sábado

Ponta Grossa
Vôlei pega o Sesc
fora de casa
página 4

prefeito Moacyr negou-se a comparecer na Casa de Leis, mas todos os vereadores deixaram ser fotografados em volta do cheque simbólico

A Câmara de Vereadores de Castro concluiu na sexta-feira (20) o calendário legislativo de 2019 e realizou a devolução de R$ 3 milhões e 445 mil para
o Poder Executivo. O valor é referente à economia realizada pela Casa de Leis durante todo o ano e poderá ser utilizado pela Prefeitura para a realização
de obras ou de investimentos nas áreas de educação e saúde. Para a vereadora presidente, Fátima Castro (MDB), a devolução só está sendo possível, pois
foi realizado um esforço para a redução de gastos. “Realizamos melhorias que eram necessárias na Câmara Municipal, mas sempre com zelo e cuidado com
o dinheiro público, prezando os princípios da administração pública, como a legalidade e a eficiência”, explicou Fátima.
página 3

CONTORNO NORTE

pena de 14 anos e 3 meses

Preso após 8 anos Estrada tem 40% de asfalto pronto
Divulgação

Divulgação

Após oito anos, foi preso o homem acusado de matar
Dhiyneifer Lima, de 16 anos, em Castro. A prisão do
criminoso, identificado apenas com as iniciais L.G.M.S,
de 49 anos, aconteceu na quinta-feira (19) pela equipe de
página 9
Investigação da 43ª DRP da cidade.

tibagi

13° na conta

Na quarta-feira (18) todo o
funcionalismo público de Tibagi
recebeu o 13° salário. Somado
com o salário de dezembro, que
será pago nos próximos dias, e
os compromissos acertados com
os beneficiários do TibagiPrev,
a expectativa é que R$ 5 milhões
sejam injetados na economia do
município.
página 3

Já foi executado cerca de
40% da obra de pavimentação
na estrada que dá acesso ao
Parque Industrial de Castro,
onde estão as empresas Cargill,
Evonik e Eco Axial. Esta etapa
dos trabalhos, que fazem parte
do projeto do Contorno Norte do
Município, começou na metade

deste ano. Os demais processos
devem ser iniciados em breve, é
o que afirma o secretário estadual
de Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex. Ele conversou
com a reportagem na sexta-feira
(20), e explicou que está sendo
finalizado um processo de desapágina 5
propriação.

30% de Antecipe o Natal com
desconto presentes da
à vista
Mundo Encantado Kids
Divulgação

Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!

Prestes Construtora abre nova
forma de captar investimentos
A Prestes Construtora, empresa do segmento
imobiliário com sede em Ponta Grossa, abriu nova
forma de captação de investimentos. Ela é a única
do Paraná a possibilitar que, além dos grandes grupos de investidores do mercado, qualquer pessoa
página 8
possa investir na empresa.
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x nos cartões de crédito
EM NOVO ENDEREÇO!!!

* Rua das Safiras, n° 312, Carambeí
(em frente ao Detran)
@mundoencantadokidscarambei
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EDITORIAL

SANDRO ALEX POR AQUI
O prefeito é Moayr Elias Fadel Junior, mas quem
recepcionou o secretário de Estado Infraestrutura e
Logística, Sandro Alex Cruz de Oliveira, quando da
sua estada em Castro no sábado (14) foi o ex-prefeito
Reinaldo Cardoso e companhia. O deputado licenciado
visitou as obras de asfalto nos 3 km que compreende
parte da estrada do Contorno Norte, e mostrou-se
satisfeito com o andamento. É certo que apenas 40%
do trecho foi pavimentado, mas também é certo que
o atraso se deve a falta de algumas desapropriações,
incumbência do Município que devido a sua total inércia acabou entrando para a conta do Estado. Agora é
dar tempo ao tempo.

Sandro Carrilho

Informe Publicitário

Política é missão, não profissão
DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Miss Mulata de Castro
e Princesa do Paraná
2ª Parte
A fase embrionária do
concurso para escolha da
Miss Mulata do Brasil começou nos municípios com o
auxilio das prefeituras e da
“UCHIC”, uma sigla segundo
consulta eletrônica, é de uma
empresa da África do Sul que
atua na área da imagem com
o objetivo de orientar e apoiar
os seus clientes na concretização dos seus objetivos,
ao nível de transformação e
valorização da sua imagem.
No curso dos anos das
décadas de sessenta, o prefeito da cidade, Dr. Libanio
Cardoso realizou o concurso
para escolher a Miss Mulata de Castro, onde concorreram oito
belas afrodescendentes.
Valinda recebeu os aplausos do primeiro lugar.
A professora Judite Carneiro de Melo foi a embaixadora do
Município e acompanhante da Miss nos eventos.
O referido concurso foi realizado no Cine Plaza, coordenado pelo radialista Douglas Pereira, sendo o presidente,
Dejame Tolentino Barbosa.
Em 1971 contou com um sólido apoio do prefeito Rivadavia Menarim, para participar do Concurso Miss Mulata do
Paraná, realizado na cidade de Londrina, representando a
cidade de Castro.
Assim termina a segunda parte.
“A terceira esta em viagem”.

A política não é um fim em si
mesmo. Trata-se de um sistema-meio
para administrar as necessidades do
povo. Sendo assim, é uma missão,
não uma profissão. Aristóteles ensina
que o cidadão deve servir à polis,
visando ao bem comum. Ao se afastar dessa meta, dá lugar à corrupção.
Que acontece quando “quem governa
se desvia do objetivo de atingir o bem
comum, e passa a governar de acordo
com seus interesses”, diz o filósofo.
Por conseguinte, a política não
deve ser escada para promover pessoas nem meio para facilitar negócios.
Como sistema, desenvolve a capacidade de responder aspirações, transformar expectativas em programas,
coordenar comportamentos coletivos
e recrutar para a vida pública quem
deseja cumprir uma missão social.
Esse acervo é utópico? Pode ser,
mas deve servir de inspiração aos
políticos. Infelizmente, em nossa cultura, a política tem sido tratada por
muitos como um bom negócio. Tradição que vem lá de trás. Quando d.
João III, entre 1534 e 1536, criou
e doou aos donatários 14 capitanias
hereditárias, plantava a semente do
patrimonialismo, a imbricação do
público com o privado.
Os donatários recebiam a posse
da terra, podiam transferi-la para os
filhos, mas não vendê-la. Consideravam a capitania como uma possessão, sua propriedade. A res publica
virou coisa privada.
Hoje, parcela dos nossos representantes considera espaços públicos
ocupados por seus indicados como
feudos, extensões de suas posses. É
assim que a política se transforma em

um dos maiores e melhores negócios
da Federação. O caminho é este:
primeiro, conquista-se o mandato;
a seguir, a política transforma-se
em instrumento de intermediação.
Temos um amplo mercado em um
território com 27 Estados (com o
DF), com nichos, estruturas, cargos
e posições em três esferas: federal,
estadual e municipal.
O negócio da política mexe com
cerca de 150 milhões de consumidores, que formam o contingente
eleitoral. Para chegar até eles, um
candidato gasta uns bons trocados
(o custo médio está hoje em torno de
12 a 15 reais por eleitor), a depender do cargo disputado: vereador,
prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e
presidente da República.
Para tanto, candidatos ricos
bancam suas campanhas. A maior
parte recebe recursos do fundo partidário ou doações. Para 2020, o
fundo partidário deve ser em torno
de R$ 2,5 bilhões, sendo que o PSL
e o PT, os dois maiores partidos
na Câmara, receberão as maiores
fatias. O que se sabe é que numa
campanha despende-se entre três a
quatro vezes mais recursos do que
a quantia apresentada aos Tribunais
eleitorais. São poucos os que conseguem chegar ao Parlamento com
somas pequenas.
Desse panorama, surge a pergunta: se a campanha política no
Brasil é tão dispendiosa e se os candidatos gastam acima do que ganham,
por que se empenham tanto em assumir a espinhosa e sacrificada missão
de servir ao povo? Será que há muito

* Gaudêncio Torquato
desvio entre o espírito cívico de servir
e o sentido prático de se servir?
É arriscado inferir sobre ações
e comportamentos do nosso corpo
político, até porque parcela do Congresso tem atuado de maneira nobre
na defesa de seus representados.
Sofre, injustamente, críticas por conta
da corrupção cometida por alguns.
E onde brota a semente da corrupção? Vejamos. Nas cercanias da
política há um costume conhecido
como superfaturamento. Obras públicas, nas três malhas da administração (federal, estadual e municipal),
geralmente acabam recebendo um
“plus”, um dinheiro a mais. Parcelas
dos recursos servem aos achacadores
e vão para os cofres das campanhas,
formando o círculo vicioso responsável pelo lamaçal. Hoje, esse lamaçal
está sendo devassado pela Operação
Lava Jato. Mas há sempre uma fresta
por onde se desvia dinheiro. E isso
ocorre porque nos postos chaves
estão pessoas de confiança de políticos que as indicaram.
Portanto, há um PIB informal
formado por recursos extraídos das
malhas da administração nas três
instâncias federativas. Sanguessugas
predadoras escondem-se em parcela
do corpo político para sugar as veias
do Estado brasileiro.
Dinheiro e poder são as vigas da
vida pública, mas começam a soçobrar nesse início de ciclo da ética e
da transparência.
* Gaudêncio Torquato, jornalista,
é professor titular da USP,
consultor político e
de comunicação.

QUE FEIO
O prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior recusou-se
a comparecer na Câmara
Municipal para receber,
simbolicamente, o cheque
de pouco mais de R$ 3,4
milhões provenientes das
sobras da Câmara Municipal de Castro. A desfeita
não foi acompanhada pelos
seus aliados do legislativo,
que fizeram questão de
posar com o cheque, inclusive com Jovenil de Freitas
e Rafael Rabbers trocando
de lado.
QUE FEIO II
Vale lembrar que 2020
tem eleição para prefeito e
vereadores, e ninguém quer
ficar de mal na história.
Ou seja, vale até fotografia
entre adversários políticos.
GERSON
Há quem diga que o
vereador Gerson Sutil é
uma espécie de assessor
jurídico pessoal do prefeito, ou seja, cabeça pensante tanto em matérias
técnicas na administração,
quanto em assuntos de
cunho político. Vemos isso
quando o executivo atende
prontamente seus pedidos
de matéria de revisão do
código tributário. Vai longe
o vereador.
GERSON II
Após três mandatos
como vereador, inclusive
presidindo a Casa de Leis,
Gerson prepara o terreno
para o ano que vem. A sua
saída do PSB para o PSC
da deputada Mabel Canto,
que está sendo costurada,
teria um propósito ainda
maior. Ele não quis revelar
qual, mas não é de hoje que
Gerson trabalha para concorrer à uma chapa majoritária. Será que dessa vez
ele emplaca? Esse seria o
seu melhor momento!

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

21/12 - Início do Verão / Dia do Atleta
23/12 - Dia do Vizinho
24/12 - Dia do Órfão
25/12 - Natal
26/12 - Dia da Lembrança
27/12 - Criado o Departamento de Imprensa
e Propaganda (DIP - 1939)
28/12 - Dia do Salva-vidas / Dia da Marinha Mercante
30/12 - Criação do Vale do Aço (1998)

Previsão do Tempo - Castro*

CASTRO E REGIÃO
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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Chuvoso durante o dia e à noite.
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Reinaldo Mayer
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momento,
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estar
sempre mudando de cidade para poder trabalhar e, principalmente, ter de conviver com stress alto
consegue, quando suas táticas finalmente são entendidas e aprovadas pelos atletas com os quais convive 90% do seu tempo. Não lhe basta enfrentar
e apenas
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são
justificativas
deoum
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está definitivamente preso a um esquema de jogo, a uma aprovação que sempre tem que ser unânime
que estão à sua volta, sejam eles pessoais, financeiros ou de relacionamento. Na verdade, o que lhe pedem a cada jogo é que ele, na sua condição de
em
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que
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táticas
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pelos
psico-mágico-analista,
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quais
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90%
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o egoísmo de dirigentes, o mau-humor daqueles que se acham craques e ficam sentados no banco e sua
recompensa pode um dia chegar com o título que será elogiado e logo será esquecido se ele, que também
é passível de falhas, não resolver
osGeral
problemas dos outros que estão à sua volta, sejam eles pessoais,
Diretor
SANDRO ADRIANO
CARRILHOo que lhe pedem a cada jogo é que ele, na sua condição
financeiros ou de relacionamento.
Na verdade,
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
Diae tire logoClima
Umidaderesolver
de psico-mágico-analista,
sacuda sua varinha ou prancheta
um coelhoTemperatura
da cartola, para
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limitações
Editora
MML Ltdaimpostas que estão sempre visíveis, nem que isto lhe custe a saúde ou o salário do mês!
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Resenhas
rápidas
e radicais
Em jogo.
a profissão
de técnico
de futebol

25

ºC

13 ºC

95%
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Muitas nuvens o dia todo, com abertura de sol.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 20/12/2019
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VALOR DEVOLVIDO JÁ ESTÁ NOS COFRES DO MUNICÍPIO

Câmara devolve R$ 3,4 mi à Prefeitura
Divulgação

Em 2019
foram realizadas
40 sessões
ordinárias

MARIA ANTÔNIA
A deputada Maria Victória, presidente do PP do Paraná,
participou da última sessão da Assembleia Legislativa junto com
a filha Maria Antônia e o marido, o advogado Diego Campos.

Da Assessoria
A Câmara de Vereadores de
Castro concluiu na sexta-feira
(20) o calendário legislativo de
2019 e realizou a devolução de
R$ 3 milhões e 445 mil para o
Poder Executivo. O valor é referente à economia realizada pela
Câmara Municipal durante todo
o ano e poderá ser utilizado pela
Prefeitura para a realização de
obras ou de investimentos nas
áreas de educação e saúde.
Para a vereadora presidente,
Fátima Castro (MDB), a devolução só está sendo possível, pois
foi realizado um esforço para a
redução de gastos. “Realizamos
melhorias que eram necessárias na Câmara Municipal, mas
sempre com zelo e cuidado com
o dinheiro público, prezando
os princípios da administração
pública, como a legalidade e a
eficiência”, explica Fátima.
A vereadora também come-

Divulgação

Devolução veio do esforço realizado para a redução de gastos
morou as melhorias realizadas
ao longo do ano. Em 2019, após
a nova mesa diretora da Câmara
tomar posse, o site do Legislativo foi reformulado, o Portal da
Transparência foi adequado às
exigências do Ministério Público,
foram instaladas câmeras de
segurança no prédio, houve
redução do período de recesso
parlamentar e diversas portarias
e resoluções foram revistas.
“A nossa ideia é que a Câmara
seja um modelo no Paraná e eu
tenho a confiança que ela vai
ser, graças ao esforço coletivo.
Ao esforço dos vereadores, dos

O ano de 2019 é considerado
por alguns segmentos, como o
da economia, por exemplo, como
um período de ajustes e por isso
sem alterações muito significativas para o país. Apesar disso,
o Paraná foi o estado brasileiro
com um dos melhores desempenhos com atração de investimentos no setor público e privado. A
avaliação é do deputado Plauto
Miró Guimarães Filho, primeiro
vice-presidente da Assembleia
Legislativa do Paraná.
Os ajustes feitos na administração do Estado promovidas
pelo governador Ratinho Júnior,
contribuíram enormemente para
que o Paraná fosse destaque em
todo o Brasil. Prova disso são
os investimentos financeiros que
estão feitos nos municípios.
A criação do programa
Paraná Mais Cidades é uma
prova dessa nova forma de gerir
os recursos provenientes da economia dos poderes Legislativos
e Executivo. “As sobras que a
Assembleia devolve anualmente
ao governo, contribui para que
as prefeituras recebam recursos
para investir em equipamentos,
por exemplo. Hoje é muito difícil
um prefeito conseguir ter reservas para comprar uma ambulância ou uma patrola para arrumar
estradas”, afirmou.
Plauto também considera que
a abertura dada pelo governador
para que os representantes de
cada cidade ou região aponte as
principais demandas, auxilia na
destinação de dinheiro de forma
mais assertiva. “Foi a partir desse
modelo que consegui a indicação
que foi aceita pelo governador
que liberou R$ 3 milhões para
reequipar o Corpo de Bombeiros
de Ponta Grossa e Castro.”
Outros recursos
Ao todo Plauto contabiliza
a liberação de mais de R$ 21
milhões por meio de indicações
para 28 cidades que representa,
incluindo Ponta Grossa, concluiu.
Divulgação

Novo modelo possibilitou
recursos, disse Plauto

Última sessão
Na quinta-feira (19), também foi realizada a última sessão
ordinária da Câmara de Castro.
Durante o encontro, os parlamentares aprovaram alterações
no Código Tributário de Castro e na Lei Complementar que
dispõe sobre o Parcelamento do
Solo. Também foi aprovada a

concessão de direito real de uso
de terreno público situado no
distrito industrial, a autorização
da venda de terrenos consideradas inservíveis e a criação do
selo social e do dia da empresa
cidadã.
Em 2019, foram realizadas
40 sessões ordinárias e cinco
extraordinárias e foram apresentados 158 projetos de lei
ordinária, desses 138 foram
aprovados, dois projetos de lei
complementar, todos aprovados,
13 projetos de resolução e 17
projetos de decreto legislativo,
também aprovados.

NA QUARTA-FEIRA

MARCA DE R$ 21 MILHÕES

Plauto descreve
2019 como ano
de conquistas

assessores que os auxiliam e do
corpo técnico. O êxito sempre é
da coletividade, de todos nós.
O sentimento nesse final de ano
é gratidão, principalmente aos
servidores”, disse Fátima.

Prefeitura de Tibagi já pagou 13º
Tibagi - Na quarta-feira (18)
todo o funcionalismo público
municipal recebeu o 13° salário.
Somado com o salário do mês
de dezembro, que será pago nos
próximos dias, e os compromissos acertados com os beneficiários do TibagiPrev, a expectativa
é que mais de R$ 5 milhões
sejam injetados na economia do
município.

O prefeito Rildo Leonardi
ressalta que o município está
com as contas em dia e conseguindo honrar os compromissos
assumidos. “Uma grande preocupação nossa é ficar em dia
com nossas contas e com a folha
de pagamento. Terminamos mais
um ano com nossos servidores
com décimo terceiro na conta,
e o salário também estará daqui

uns dias. Esse montante irá fortalecer a economia local”, disse.
Com o pagamento do
13°, o município investiu R$
2.204.277,55 e para o salário do mês de dezembro R$
2.204.277,55. Já a folha do
TibagiPrev, que conta com 236
pensionistas e aposentados, foi
de R$ 606.068,98 e o 13° de
R$ 572.774,88.

REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO VAI BENEFICIAR MUITA GENTE

Ações de Gerson são destacadas
O vereador Gerson Sutil anunciou na última sessão do ano, nesta
quinta-feira (19), a sua saída do
PSB. Ele adianta que seu destino
mais provável será o PSC, estando
em adiantada conversa com a
deputada estadual Mabel Canto,
de mesma sigla.
Ao Página Um News, Gerson
fez um balanço positivo de sua atuação como vereador, e disse estar
satisfeito com os trabalhos e projetos que conseguiu aprovar neste
ano, destacando o requerimento
encaminhado ao executivo em que
propôs inúmeras sugestões de
revisão ao Código Tributário Municipal, atendido parcialmente pelo
Executivo na forma do Projeto de
Lei Complementar nº 01/2019,
aprovado em duas discussões, por
unanimidade dos parlamentares.
Fruto de estudos aprofundados do vereador, o qual originou
o projeto de lei, Gerson destaca
a importância desta revisão tanto
para os munícipes quanto para
quem gera renda e emprego
no município, aproximando de
uma justiça tributária para o
contribuinte. O Projeto também
contemplou uma nova forma de
parcelamento e re-parcelamento
de divida ativa do contribuinte, que
fica não condicionada a unidades
fiscais, mas sim quanto o contribuinte pode pagar, propiciando e
facilitando o acesso ao parcelamento. Muitas vezes diversos contribuintes ficavam inadimplentes
em razão das dificuldades para
parcelar, diz o vereador, o que acabava contribuindo para o crescente
aumento da dívida ativa do Município. A matéria também trouxe
maior rigor em face aos bancos,
diante dos lançamentos e declarações ao ISS, pela capacidade
contributiva dos estabelecimentos
bancários ser superior a um contribuinte comum ou empresário/
comerciante. A proposição con-

Divulgação

Vereador Gerson Sutil se diz satisfeito com resultados alcançados
templou diversas alterações quanto
a lançamentos e declarações feitas
pelos contadores locais no sistema
de tributação da prefeitura, noticia
bem recebida pelos profissionais
dos escritórios de contabilidade,
ressaltou Gerson.
Ainda falando de matéria tributária, outra lei fruto de pedido
do vereador foi a facilitação da
concessão do Alvará em Local
Compatilhado para atividades
diferentes (co-working) para profissionais freelancers, autônomos.
Gerson ainda destaca a aprovação
do 'Alvará Fácil', o qual facilitou a
vida do micro e pequeno empreendedor individual, vai facilitar a vida
do poder público e microempreendedor, e também do empreendedor individual que se enquadra
dentro da lei da liberdade econômica. Mais agilidade e menos
burocracia, e com largo sorriso, o
vereador comenta sobre o projeto
aprovado que trata da isenção de
taxas as entidades sociais sem
fins lucrativos nos eventos realizados no município. Um pedido
já antigo da população, segundo
o vereador, principalmente das
pessoas que fazem dentro das
entidades este trabalho de voluntariado em prol de outras que
necessitam. "As entidades tinham

um gasto significativo com essas
taxas para poderem participar de
eventos que visam arrecadar fundos para as mesmas, o que acabava inviabilizando a participação
destas entidades. Com a lei então
pode-se dizer que poder público
esta apoiando as entidades", ressaltou.
Gerson também destaca a
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 08/2016 que dispõe
sobre o parcelamento do solo no
município de Castro. Esta Lei
disciplina os processos de parcelamento para fins urbanos. Diante
de estudos aprofundados da matéria "percebi o quanto a lei era falha,
desta forma, realizei pesquisas
detalhadas e diante de uma análise
minuciosa de cada parte apresentei dez emendas ao Projeto, todas
aprovadas por unanimidade e que
visam principalmente atender o
empreendedor/investidor imobiliário no município, estimular a construção e ao mesmo tempo gerar
empregos; inclusão e modificação
de regras, conceitos e modalidades
no que se refere ao atendimento na
Prefeitura, quando o empreendedor faz consulta prévia de possível
evento a construir no Município
como loteamento, alvará de construção, etc", completou.

PARQUES URBANOS
Primeiro de Maio (R$
579.055, 18), Santa Monica
(R$ 572.283,81) e Sapopema (R$ 467.460,00) - as
três cidades do Norte Pioneiro
- garantiram R$ 1,6 milhão do
Estado para implantar parques
urbanos. O repasse foi autorizado pelo governador Ratinho
Junior.
DEVOLUÇÃO
A prefeitura de Foz do
Iguaçu recebeu do poder
legislativo municipal R$ 5,2
milhões. Os recursos, que são
resultados de economias feitas
pelos parlamentares, serão
utilizados para a liquidação de
despesas do Hospital Municipal referente ao ano de 2019.
O ato da entrega simbólica do
cheque aconteceu na Câmara
de Vereadores.
DEVOLUÇÃO II
A Câmara de Vereadores
devolveu R$ 2,2 milhões aos
cofres da prefeitura de União
da Vitória. Deste montante,
R$ 330 mil serão destinados
às entidades da cidade. O
dinheiro faz parte das sobras
do orçamento do legislativo.
“Não podemos passar diretamente o recurso para as entidades, mas num entendimento
com a prefeitura, identificamos
22 entidades que tem o compromisso social e que nesta
noite de terça, vão receber
parte do recurso. Cada uma
recebe R$ 15 mil e acreditamos que será um recurso bem
aplicado, usado o benefício da
comunidade”, disse o presidente Ricardo Sass (PSC).
CRISTO REI
O prefeito Amim Hannouche (PSDB) inaugurou o
“Cristo Luz” como é chamado
agora o Monumento Cristo Rei
de Cornélio Procópio. Cada
época do ano terá uma cor que
vai destacar um show de luzes.
'É o símbolo maior que ilumina
e abençoa toda a cidade e seus
turistas”, disse Amin Hannouche. O equipamento em LED
se divide em vários raios de luz,
através de um jogo de espelhos,
o que amplia a potência, e que
gira em um ângulo de 180º e
atinge quilômetros.
PROCON
O Procon de Maringá termina 2019 com mais de 90%
das reclamações solucionadas.
O órgão tem mais de 60 funcionários e atende cerca de
120 pessoas diariamente, de
segunda a sexta, das 8h às
17h30. O Procon fica na avenida Cerro Azul, nº 233. Entre
os atendimentos mais comuns
registrados estão serviços
essenciais (9,9 mil), assuntos
financeiros (7,6 mil), produtos
(3,9 mil), serviços privados
(2,3), saúde (500), habitação
(150) e alimentos (88). Até
12 de dezembro foram regis-

trados 24 mil atendimentos.
OBRAS EM RAMILÂNDIA
O deputado Paulo Litro
(PSDB) articulou a assinatura
de convênio entre a prefeitura de
Ramilândia e a Secretaria Estadual de Agricultura para obras
de pavimentação poliédrica (calçamento) - investimentos de R$
696 mil - na região da Estrada
Principal – Sede do Assentamento 16 de Maio.
REDE SÃO CAMILO
Após articulação do deputado Hussein Bakri (PSD) junto
à Secretaria Estadual de Administração e da Previdência, a
Rede São Camilo vai assumir o
sistema de assistência à saúde
da macrorregião de União da
Vitória. Dividido em 16 regiões do Paraná, o SAS oferece
cobertura assistencial médicoambulatorial e hospitalar aos
servidores públicos estaduais
– além de seus dependentes
e pensionistas –, por meio de
parcerias com os hospitais.
NOMEAÇÃO
O governador Ratinho
Junior assinou os decretos de
nomeação dos professores
Alexandre Almeida Webber e
Gilmar Ribeiro de Mello para
os cargos de reitor e vice da
Unioeste e dos professores
Fábio Hernandes e Ademir
Fanfa Ribas para os cargos de
reitor e vice da Unicentro. Os
professores da Unicentro e da
Unioeste venceram as eleições
realizadas nos campi das instituições no mês de outubro e
setembro, respectivamente. Os
reitores eleitos iniciam o trabalho no mês de janeiro para um
mandato de quatro anos.
CAXIMBA
O
deputado
Michele
Caputo (PSDB) destacou a
aprovação do projeto de lei
que autoriza a cessão de área
de 718 mil metros quadrados
para a prefeitura de Curitiba
implantar o Bairro Novo da
Caximba. "Será a maior intervenção urbana em Curitiba nos
últimos anos. Com a construção do bairro inteligente, as
pessoas terão moradia digna,
saúde, educação e saneamento
básico, além de melhores condições para viver."
MAIS OBRAS
O
prefeito
Cláudio
Eberhard (PSDB) assinou seis
ordens de serviço para obras
de melhorias em Santa Terezinha de Itaipu. Entre elas, o
recapeamento asfáltico, novo
Parque Ambiental, reforma em
escola, reforma do terminal
turístico e adequação do complexo esportivo. O início das
obras está previsto para janeiro
de 2020. Os recursos passam
de R$ 5 milhões.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Novo salário mínimo passa a valer
Divulgação

Percentual de
aumento só
será definido no
início de 2020
Da Assessoria
Pela primeira vez na história, em 2020 o salário mínimo
regional do Paraná será reajustado no primeiro dia do
ano. Implantado em 1º de
maio de 2006, desde 2017 a
data-base vem sendo reajustada pelo mesmo percentual
aplicado para o salário mínimo
nacional e também antecipada
em um mês por ano para que,
em 2020, venha a coincidir
com a data-base nacional –
que é primeiro de janeiro.
Assim, o aumento já deverá
pago na folha de fevereiro.
O percentual de aumento,
porém, só será definido no
início de 2020. A lei número
18766/2016 determina que
o piso salarial paranaense
será reajustado pelo mesmo

Aumento deverá ser pago já na folha de fevereiro

percentual aplicado para o
reajuste do salário mínimo
nacional, baseado na variação
do INPC do ano anterior, com
aplicação adicional, a título de
ganho real, da variação real
do PIB nacional observada
dois anos antes.
Como, porém, o governo

CONTA O SESC RJ

Ponta Grossa
Vôlei pega o Sesc
fora de casa
Ponta Grossa - O Ponta
Grossa Vôlei entra em quadra
neste sábado (21) contra o SESC
RJ. A partida será no Tijuca T.C,
às 20 horas. Esse será o último
jogo da equipe ponta-grossense
em 2019. A transmissão será
pelo Canal Vôlei Brasil, depois
disso, a equipe comandada
por Fábio Sampaio entra em
recesso.
O Ponta Grossa Vôlei tem
calendário até março de 2020,
dentro da Superliga masculina.
Em janeiro a equipe volta às quadras no dia 8 (quarta-feira), às
20 horas, contra o Sada Cruzeiro
e fora de casa, pela 11ª rodada
da competição. O reencontro com
a torcida deve acontecer na Arena
Multiuso somente no dia 18 de
janeiro, às 18 horas, em partida
com o Taubaté.
Divulgação

federal mudou este ano a
política de cálculo e decidiu
reajustar o salário mínimo
apenas pela inflação (sem
aumento real) uma definição
sobre o percentual a ser aplicado no Paraná só acontecerá
na próxima reunião do Conselho Estadual do Trabalho, dia

13 de janeiro. O Conselho é
um órgão tripartite, que tem
a participação de representantes do poder público, de
empregados e empregadores.
Quem recebe
As classes trabalhadoras
que recebem o piso estadual

Usina deverá proteger espécies
Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Usina também precisará formular estudo da fauna
Estadual 15.446/2007. Entretanto, a usina não construiu o
canal, o que tem impedido
diferentes espécies de subirem
o rio para depositar seus ovos,
comprometendo assim a sobrevivência de algumas espécies no
Rio Tibagi. Denúncia anônima
apontou que está havendo pesca
predatória dos cardumes que
ficam retidos pela barragem,
além de ser possível encontrar
peixes mortos à beira do rio.
Urgência
Diante da gravidade do fato
e da urgência de uma solução, o
MPPR recomendou à empresa
que implante emergencialmente
medidas de salvamento dos pei-

empregados na produção
de bens e serviços industriais, o piso atual é de para
R$ 1.403,60. Para o último
grupo, na categoria de técnicos de nível médio, o piso
hoje é R$ 1.509,20.
Histórico
Desde sua criação em
2006, o salário mínimo regional do Paraná, em suas categorias ocupacionais, sempre
foi estabelecido em patamares
superiores aos do nacional,
tendo alcançado uma diferença de mais de 30% em
2019.
Ao mesmo tempo, essa
política permitiu ao trabalhador paranaense, pertencente
aos grupos previstos, a possibilidade de alcançar pisos
salariais que figuram entre
os mais elevados no país,
quando consideradas as unidades de federação que mantêm uma política de salário
mínimo regionalizada – como
Rio de Janeiro, São Paulo,
Rio Grande do Sul e Santa
Catarina.

CORCURSO PÚBLICO

MP RECOMENDA

O Ministério Público do
Paraná, por meio da Promotoria
de Justiça de Tibagi, emitiu na
terça-feira (17), recomendação
administrativa dirigida à empresa
responsável pelas obras de uma
usina hidrelétrica no Rio Tibagi.
Conforme apurou o MPPR, a
barragem da usina não conta
com canal que possibilite aos
peixes em época reprodutiva
subirem para a cabeceira do rio
a fim de desovarem.
Conforme o documento, a
construção, nas barragens, do
chamado canal de piracema
(movimento migratório de peixes no sentido das nascentes dos
rios, com fins de reprodução)
é obrigação definida pela Lei

se enquadram nas especificações de quatro grupos e não
se aplicam aos empregados
que têm o piso salarial definido em lei federal, convenção
ou acordo coletivo de trabalho
e aos servidores públicos.
“O salário mínimo regional
é uma referência para a negociação das categorias sindicalizadas e uma garantia para as
categorias que não têm sindicato”, diz o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney
Leprevost, lembrando que a
valorização dos trabalhadores
é uma premissa do governador Ratinho Junior.
Na categoria dos trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, o piso atual
é de R$ 1.306, 80. Para o
segundo grupo, no setor de
serviços administrativos, serviços gerais, de reparação
e manutenção e vendedores
do comércio em lojas e mercados, o salário está em R$
1.355,20. Esta categoria
engloba também a classe de
trabalhadores domésticos.
Já no terceiro grupo, dos

xes migradores, fazendo a captura, seleção e transposição das
espécies para os afluentes adequados. Além disso, ela deverá
monitorar o impacto ambiental
para definir medidas compensatórias, efetuando a contagem de
peixes salvos e mortos desde o
início de novembro, para estimar eventual prejuízo material e
impedir danos ambientais para
os futuros períodos de piracema.
A usina também precisará
formular estudo da fauna para
instalação de estação ecológica
que abarque atividade de pesquisa e criação de peixes para
futura transposição das espécies migradoras para acima da
barragem.

TibagiPrev abre inscrições
Tibagi - As inscrições para
o concurso público do Instituto
de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Tibagi
(TibagiPrev) já estão abertas e
ofertará uma vaga, superior, com
formação em Administração,
Ciências Contábeis ou Economia. O salário é de R$ 4.239,68
e a carga horária é de 20 horas.
A organização e a aplicação das
provas serão de responsabilidade
da Universidade Estadual do
Paraná (UNESPAR).

Para se inscrever, o candidato
deverá acessar o site da Unespar
até 15 de janeiro e pagar taxa de
inscrição de R$100.

Divulgação

A PARTIR DE 2020

Escolas de Tibagi irão utilizar
o livro de chamada on-line
Tibagi - Na segunda-feira
(16), coordenadores da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura (Semec) se reuniram com diretoras das Escolas
Municipais, do CMEI Madrinha
Augusta, e decidiram que estas
instituições passarão a utilizar o
livro de chamada on-line a partir
de 2020. A tecnologia utilizada
é ofertada pelo Governo do
Estado e já são empregadas nas

escolas estaduais.
O CMEI Madrinha Augusta
será parte de um projeto piloto
na educação infantil, para o trabalho com a nova ferramenta.

Divulgação
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CONTORNO NORTE

Ainda nesta
etapa da obra
deve ocorrer a
construção de
um viaduto
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Já foi executado cerca de
40% da obra de pavimentação asfática na estrada que
dá acesso ao Parque Industrial de Castro, onde estão
as empresas Cargill, Evonik
e Eco Axial. Esta etapa dos
trabalhos, que fazem parte
do projeto do Contorno
Norte do Município, começou na metade deste ano.
Os
demais
processos devem ser iniciados
em breve, é o que afirma
o secretário estadual de
Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex. Ele conversou
com a reportagem na sextafeira (20), e explicou que
está sendo finalizado um
processo de desapropria-

ção, segundo ele, de duas
famílias, para que possa
avançar a obra de construção do viaduto, que também
faz parte do já conhecido
projeto. “Enquanto isso,
estamos tocando a obra de
pavimentação que dá acesso
às indústrias”, destacou.
Obra
As negociações para
a execução do Contorno
Norte começaram no início
do ano de 2012. O projeto
da obra, que custou quase
dois milhões de reais, foi
feito através de uma parceria entre a Cooperativa
Castrolanda e as empresas

“

Estamos tocando
a obra de
pavimentação
que dá acesso
às indústrias

Cargill e Evonik. E, o investimento total na execução
dos serviços, de cerca de
R$ 90 milhões, tem recursos próprios do estado, no
valor de R$ 12 milhões, e
financiamento do restante,
através do Banco Interamericano Desenvolvimento
(BID).
A obra é dividida em
duas etapas. A primeira
delas inclui o asfaltamento
que está em execução, de
dois quilômetros de estrada,
entre a localidade do Cruzo
e o Parque Industrial, além
da construção de um viaduto
no Cruzo e de uma rotatória
em frente ao pátio de estacionamento de caminhões
da Cargill.
A segunda etapa inclui o
asfaltamento de mais cerca
de 17 quilômetros, entre
a Cargill e a PR 151, a
construção de trincheiras,
de uma nova ponte sobre
o Rio Iapó, uma rotatória
no entroncamento com a
estrada do Capão Alto, e
um viaduto no entroncamento com a PR 151.

Divulgação

Estrada de acesso
à Cargill tem 40%
de asfalto pronto
Marcos Bertolini, Ricardo Cardoso Filho, Paulo Bertolini, secretário de Infraestrutura
e Logística Sandro Alex e Reinaldo Cardoso, no trecho asfaltado do Contorno Norte

FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ

MST e CTP devem ficar na área
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
No final do mês de novembro
foi realizada a última audiência
pública do ano para tentativas
de definição quanto ao futuro da
Fazenda Capão do Cipó, ocupada desde 2015 por famílias
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O
encontro foi realizado em Curitiba
com a presença de representantes do MST, da Advocacia Geral
da União (AGU) e do Estado do
Paraná, além de outros interessados no tema.
Não compareceu nenhum
representante do Centro de
Treinamento para Pecuaristas
(CTP), mas segundo informações repassadas à reportagem,
o advogado da AGU esteve com
diretores da unidade antes da
audiência, e estes teriam concordado com a proposta defendida
nos últimos encontros, de compartilhamento da área, entre as
famílias que ocupam a Fazenda e
as atividades do CTP.
Em julho deste ano, o juiz da
2ª Vara, Antônio César Bochenek, determinou reintegração de
posse da área, dando prazo tanto
para o MST como para o CTP
deixarem o local. Ambos recorreram, novas audiências foram
realizadas, e por fim, a maioria
das sugestões apontou para a
aprovação do compartilhamento
da Fazenda. Após estas negocia-

Área foi ocupada pelo MST e agosto de 2015
ções, o magistrado suspendeu a
reintegração, dando mais prazo
para as definições finais.
De acordo com fontes ouvidas pelo Página Um News,
como a terra oficialmente pertence à União, para legalizar a
permanência do CTP no local,
será feito um contrato de comodato. E, para regularizar a ocupação do MST, transformando o
espaço que já está em uso pelas
famílias, em assentamento, a
AGU está fazendo estudos. A
partir desses estudos deve-se
definir se a área será destinada
para assentamento através do
INCRA, ou através do governo
do Estado.
Apesar de não ter ficado
definida uma nova data para a
continuidade das negociações os
integrantes do MST, que vivem na
Fazenda Capão do Cipó, acreditam que de fato se aproxima uma
definição para a situação.
CDHM pede informações
sobre acampamento
No início deste mês de

dezembro a Comissão de
Direitos Humanos e Minorias
da Câmara dos Deputados
(CDHM) enviou um ofício para
o juiz federal, Antonio César
Bochenek, responsável pelo
caso. Através do documento,
o presidente da CDHM, deputado federal Helder Salomão,
solicitou informações sobre
a situação dos acampados, e
pediu avaliação e investigação
de possíveis ameaças ou violações de direitos humanos.
De acordo com o coordenador do acampamento em Castro, Celio de Oliveira Meira, o
ofício é resultado de um pedido
feito pelos integrantes do MST
no município. “Pedimos que
eles acompanhassem a nossa
situação, e se posicionassem
junto ao Senado, para acompanhar os próximos passos, e
até para atestar a legalidade de
tudo isso e do que vai acontecer de agora em diante, para
que não haja nenhuma injustiça, em nenhum dos lados”,
finaliza ele.

ELEITOS POR UNANIMIDADE

Observatório tem nova presidência
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O Observatório de Castro tem nova diretoria, desde a
segunda-feira (16), quando realizou a eleição bienal. Por unanimidade, a chapa um foi eleita
para assumir os trabalhos da
entidade ao longo dos próximos
dois anos.
Para o Conselho de Administração foram eleitos Francisco
Delmar Kotelinski como presidente, e Manoel Carneiro Gomes,
Anselmo Westphal Neto, Ingrid
Quirrenbach de Carvalho e Jan
Petter, como vice-presidentes.
E, como membros do Conselho Fiscal foram eleitos: Job Dias
da Silva, Johannes Roelf Kassies
e Marcos Issamu Hashimoto.
Como suplente foi eleito Romildo
Offmamm.
A eleição contou com a participação dos associados e foi
realizada na própria sede do
Observatório de Castro, onde a
urna esteve disponível entre 13
e 18 horas. Conforme edital de
convocação, após as votações
foi aberta a urna para contagem
de votos, pela comissão eleitoral, composta por Luiz Alfredo
Teixeira Strickert, Fabio Tomio
Maeda e Paulo Nichelle.
O novo presidente da
entidade, Francisco Delmar
Kotelinski, conversou com a
reportagem na quinta-feira (19).

Nova gestão fica a frente do Observatório até final de 2021
Ele explicou que a primeira meta
da nova gestão é ir em busca de
mais voluntários, para integrar
e fortalecer a equipe do Observatório do Município. “O nosso
foco nessa gestão vai ser a assertividade, mas primeiro vamos
buscar mais colaboradores no
mercado, estamos em 20 pessoas, a meta até junho ou julho
do próximo ano, é estarmos com
cem colaboradores, de diversas
áreas”, destacou.
Francisco também falou que
através de um grupo maior e
mais diversificado, o Observatório poderá consolidar ainda
mais os trabalhos de vigilância
das atividades do setor público
em Castro. E, o novo presidente
afirmou ainda que contará com a
colaboração de servidores concursados, que atuam por exemplo, na Prefeitura, para que o
Observatório esteja a par do que
ocorre nos bastidores da Administração Pública da cidade.
“Vamos criar a rede de monito-

ramento, e ampliando essa rede
também vamos conseguir ter
mais assertividade. Vamos precisar muito da ajuda do funcionário público concursado, eles
realmente sabem o que acontece,
e como são estáveis, podem nos
ajudar muito. A gente vai poder
saber exatamente como funciona
a máquina”, explica.
Vale destacar que a diretoria e demais membros do
Observatório fazem o trabalho
de forma totalmente voluntária.
Conforme lembra o presidente,
“são pessoas que se dedicam a
acompanhar os gastos públicos
municipais, para correta aplicação do dinheiro dos impostos”.
“Ao longo dos anos, o trabalho do Observatório de Castro
evitou o desperdício de muitos
recursos, muitas vezes através
de recomendações para corrigir
processos licitatórios ou através
de denúncias feitas ao Ministério
Público, para coibir ações ilegais
dos gestores”, finaliza.
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ENTRE GOVERNO E ASSEMBLEIA

Reformulação do Estado pautou relação
Aprovado mais
de 20 projetos
de lei e emendas
à Constituição
Da Redação ADI
O Poder Executivo pautou e a
Assembleia Legislativa do Paraná
aprovou mais de vinte projetos
de lei e propostas de emenda à
Constituição voltados ao desenvolvimento do Estado em 2019. Os
textos encaminhados para análise
parlamentar tiveram como norte
um novo padrão para a administração pública e a construção de
bases mais sólidas para o crescimento sustentável.
As principais iniciativas se voltaram para a reconfiguração da
máquina pública, e, como regra,
a busca pela austeridade com as
contas, a reforma da Previdência,
e o restabelecimento do diálogo
com os servidores públicos. Em
paralelo foram aprovadas medidas
importantes para a concessão de
áreas de parques estaduais para a
iniciativa privada, intercâmbio de
alunos das escolas públicas, IPVA
zero para carros elétricos e estímulo para a produção de energia
com baixo impacto ambiental.
Segundo o governador Carlos
Massa Ratinho Junior, o ano foi
marcado por projetos de planejamento de médio prazo para o
Paraná. Eles tiveram como objetivo
o estanque do regime deficitário da
Previdência e a reorganização da
máquina pública, a fim de torná-la
mais eficiente.
“Reduzimos as secretarias e
reestruturamos áreas essenciais

para o Estado. As reformas administrativas também enxugaram
cargos e tornaram as decisões
mais rápidas”, afirmou. “Essa
desburocratização gera economia
e confiança junto ao setor privado
e com a população. O alinhamento
entre os poderes é sadio para a
população, tem feito o Paraná sair
na frente”.
O deputado estadual Hussein
Bakri, líder do Governo, destaca
que a bancada de apoio que soma
40 parlamentares ajudou a construir as propostas com a sociedade. “Trabalhamos ao longo de
todo o ano com muito diálogo e
transparência, dentro da base e
com a oposição, apontando aquilo
que é fundamental para que o
Paraná mantenha a trajetória de
protagonismo no cenário nacional.
Isso só é possível com as contas
equilibradas, ideias inovadoras e
agilidade”, arrematou.
Máquina pública
Na seara administrativa, o
Governo do Estado aprovou uma
reforma administrativa que reduziu o número de secretarias de
28 para 15, extinguiu 339 cargos
comissionados e funções gratificadas, e que deve gerar mais de R$
10 milhões por ano de economia.
Também foram aprovadas a criação
do Instituto Água e Terra (fusão do
Instituto de Terras, Cartografia
e Geologia, Instituto das Águas
do Paraná e Instituto Ambiental do Paraná) e do Instituto de
Desenvolvimento Rural do Paraná
(fusão do Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão
Rural, do Centro de Referência em
Agroecologia, da Companhia de
Desenvolvimento Agropecuário do
Paraná e do Instituto Agronômico

do Paraná), órgãos que serão
responsáveis por agregar mais
tecnologia e produzir mais conhecimento para as suas áreas.
Em sintonia com o governo
federal, o Governo do Estado
aprovou as mesmas regras gerais
da previdência para os servidores
ativos e inativos com intuito de
conter um deficit que cresce a cada
ano e alcançou R$ 6,3 bilhões em
2019. Duas leis complementares
aumentaram a alíquota de contribuição e regulamentaram o fundo
complementar para quem quer
receber acima teto do INSS.
O Paraná extinguiu a aposentadoria para os próximos ex-governadores em maio e no fim do
ano o Supremo Tribunal Federal
(STF) acabou com o pagamento
para quem ainda recebia o soldo.
O Governo também aprovou o fim
da licença-prêmio para os próximos servidores e a indenização de
R$ 3 bilhões para zerar o passivo
existente nessa rubrica, e, como
contrapartida, foi instituída uma
licença-capacitação para funcionários que planejam aperfeiçoamento
técnico.
O Estado reestruturou a carreira dos auditores-fiscais, reduziu
os honorários dos procuradores
que atuaram no âmbito do Refis
e reajustou o salário do funcionalismo em 5%, com compromisso
pela manutenção do programa de
promoções e progressões, e novos
concursos públicos – dentro dessa
linha, houve antecipação do 13º e
da folha de dezembro para o dia
23, com intuito de facilitar o planejamento financeiro dos servidores.
O Governo ainda internalizou
o compliance na administração
estadual. Desde janeiro, o Estado
adota metodologias em todas as

secretarias para identificar riscos
e vulnerabilidades, e aumentar a
transparência. Nessa esteira foi
criado o Fundo de Combate à
Corrupção (Funcor). Sua composição inclui recursos provenientes
dos acordos de leniência firmados
com empresas privadas e multas
aplicadas no âmbito da Lei Anticorrupção.
Fundos
Foram incorporados ao sistema estadual de fundos, além do
Funcor, duas reservas para projetos especiais: o Fundo Estadual do
Trabalho (FET) e o Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública (FUNSUSP), além
dos reforços no Fundo Estadual de
Combate à Pobreza.
O FET permite ampliar a
transferência de recursos do
governo federal para a manutenção das Agências do Trabalhador
e para implementação das políticas
do trabalho no âmbito estadual. O
dinheiro será aplicado na organização da rede de atendimento do
Sine, cadastramento de trabalhadores desempregados e promoção
de certificação profissional. Já a
implementação do FUNSUSP
permitiu que o Estado recebesse
quase R$ 15 milhões para investir
em equipamentos de segurança.
Também houve ampliação do
Fundo Estadual de Combate à
Pobreza. Segundo a nova lei, o
fundo, criado em 2015, e que tem
por finalidade promover a redução das desigualdades e garantir
acesso pleno a direitos, recebeu
novas fontes de recursos: contratos
em que o Poder Executivo figure
como credor; multas decorrentes
de procedimentos administrativos
e judiciais instaurados no âmbito

da lei geral de contratações; e
multas decorrentes de acordos de
leniência.
Meio ambiente
Às medidas administrativas se
somam iniciativas para o desenvolvimento sustentável do Estado.
O Governo instituiu o Sistema
de Monitoramento de Tecnologia e Monitoramento Ambiental,
dotado de mais estrutura para
produção científica, readequou o
valor da taxa de controle e fiscalização ambiental sobre empresas
e ampliou o parque de produção
de energia com baixo impacto
ambiental - foram aprovadas as
construções de 14 Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH), duas
Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCH), duas termelétricas e uma
usina eólica em 17 cidades.
O governador também sancionou em meados do segundo
semestre o projeto de lei que zera
a alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) de veículos elétricos - que
hoje é de 3,5% -, até o dia 31 de
dezembro de 2022.
Desenvolvimento
Para acelerar os compromissos da Agenda 2030, o Governo
aplicou novo olhar para o desenvolvimento sustentável. Um dos
projetos facilita empréstimos do
Estado aos municípios para aquisição de equipamentos, serviços,
projetos e obras de infraestrutura.
A medida abre prazo maior para
que cada cidade reveja o respectivo Plano Diretor para ter acesso
aos recursos.
Infraestrutura
No segundo semestre, fruto

das reformas aplicadas no primeiro, o Governo recebeu autorização para contratar operação
de crédito com instituições financeiras públicas e privadas, com a
garantia da União, em decorrência
da capacidade de endividamento e
das contas públicas em dia. Os R$
1,6 bilhão serão usados em diversas áreas a partir de 2020.
Com foco no desenvolvimento
regional, foram escolhidos projetos
de infraestrutura rodoviária, reurbanização do Litoral (incluindo
a recuperação da Orla de Matinhos), melhorias da segurança
pública e na logística voltada para
o agronegócio.
As iniciativas se somam a
programas próprios do Poder
Executivo, como o novo Anel de
Integração, com 4,1 mil quilômetros de rodovias; a nova Ferroeste;
a ampliação da aviação regional; e
a concessão de aeroportos para a
iniciativa privada.
Educação
Além dos programas inovadores da Secretaria de Educação, como o Prova Paraná e o
Tutoria Pedagógica, o Governo
propôs e aprovou a lei que criou
o Ganhando o Mundo, programa
de intercâmbio para estudantes
do Ensino Médio dos colégios
estaduais que já entra em vigor
em 2020. Ele permitirá a formação acadêmica em instituições de
ensino estrangeiras, além da experiência de morar pelo menos seis
meses em outro país.
E, para finalizar o ano, o
Governo aprovou a ampliação do
programa Escola Segura, que integra policiais militares da reserva
em escolas estaduais com altos
índices de violência.

SEXTA-FEIRA, 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019

NEWS

7

TEMPORADA 2019/2020

PR com águas próprias para banho
Divulgação

IAP irá
emitir dez
boletins nessa
temporada
Da Assessoria
A temporada 2019/2020
começa com águas próprias para
banho no Litoral e nas praias
de água doce do Interior do
Estado. O primeiro Boletim de
Balneabilidade da temporada foi
emitido pelo Instituto Ambiental
do Paraná (IAP) nesta sextafeira (20). O monitoramento da
qualidade das águas nas praias
do Litoral e da Costa Oeste e
Costa Norte do Estado será
feito até o Carnaval, com emissão de boletins toda sexta-feira.
O primeiro monitoramento
aponta somente Ponta da Pita,
em Antonina, como ponto
impróprio para banho no Litoral.
“Neste local há um lançamento
de esgoto das comunidades que
ficam próximas e muitas delas
lançam em pequenos córregos
da região”, explica a diretora
de Monitoramento Ambiental
e Controle da Poluição do IAP,
Ivonete Coelho da Silva Chaves.

coletadas sempre nos dias de
maior afluência do público.
As águas são consideradas
próprias para banho quando em
80% ou mais de um conjunto
de amostras obtidas em cada
uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local,
apresentarem no máximo 800
Escherichia coli.
Serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado
for verificado o não atendimento
aos critérios estabelecidos para
as águas próprias ou caso o
valor obtido na última amostragem nos pontos monitorados ultrapasse o valor de 2000
Escherichia coli.

No litoral são monitorados 49 pontos de toda a orla

Todos os locais no Interior
(Costa Norte e Oeste) se encontram próprios para banho.
Monitoramento
Anualmente, técnicos do
IAP monitoram a qualidade das
águas no período de maior fluxo
de veranistas para avaliar a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli) na água.
Quanto maior a quantidade
da bactéria na água, maior
a possibilidade da existência
de agentes patogênicos, que

podem colocar em risco a saúde
dos banhistas. “A água imprópria pode ocasionar problemas
gastrointestinais, vômitos, diarreias”, lembra a diretora.
O risco de contaminação por
esgotos domésticos é maior nos
rios e canais e nos trechos de
praia nas proximidades. Também há um aumento significativo
nos índices de contaminação
após chuvas intensas.
As análises possibilitam
verificar a contaminação por
esgoto sanitário clandestino e

fezes humanas e de animais de
sangue quente, avaliando a possibilidade de uso da água para
atividades de lazer de contato
primário, ou seja, de contato
direto e prolongado, como natação, mergulho, esqui aquático.
Legislação
A avaliação é feita de acordo
com a Resolução 274/2000
do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (Conama), considerando o resultado das análises
de cinco amostras consecutivas,

Divulgação
Nesta temporada, o IAP
emitirá 10 boletins. O último
será divulgado uma semana
antes do Carnaval. Os boletins
serão divulgados todas as sextas-feiras, durante a temporada
de verão. Os veranistas podem
conferir, semanalmente, no site
do IAP.
Litoral
No Litoral são monitorados
49 pontos de toda a orla, sendo
13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná,

6 na Ilha do Mel, 3 em Morretes
e 2 em Antonina. Além disso, o
boletim aponta dez rios, canais
e galerias considerados permanentemente impróprios para
banho no Litoral, independentemente da época do ano. No
boletim eles estão destacados
em letras maiúsculas.
Interior
No interior do Estado são
monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz
do Iguaçu, Santa Terezinha de
Itaipu, São Miguel do Iguaçu,
Itaipulândia, Missal, Santa
Helena, Entre Rios do Oeste,
Marechal Cândido Rondon e em
Primeiro de Maio.
Sinalização
Como nos anos anteriores,
o veranista pode se orientar
de acordo com as bandeiras na
orla das praias, nos rios e nos
reservatórios, que indicam se os
locais estão próprios ou impróprios para banho.
A sinalização aponta a condição da água a 100 metros à
direita e à esquerda de cada
bandeira. A cor vermelha aponta
que a água não é recomendada e
a azul que a região está própria
para banho.

verao.pr.gov.br

O VERÃO FICA AINDA MELHOR NO PARANÁ.
Conheça o Paraná. Paisagens incríveis, cachoeiras, as praias mais limpas do Brasil e muita hospitalidade.
Venha para o verão do Paraná. Você vai se surpreender.
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SEGMENTO IMOBILIÁRIO

Empresa
espera captar
R$ 3 milhões nos
próximos meses
Da Assessoria
A
Prestes
Construtora,
empresa do segmento imobiliário com sede em Ponta Grossa,
abriu nova forma de captação de
investimentos. Ela é a única do
Paraná a possibilitar que, além
dos grandes grupos de investidores do mercado, qualquer pessoa
possa investir na empresa com

rentabilidade que pode chegar a
244% do CDI. Trata-se da modalidade peer-to-peer lending, também
conhecida por empréstimo coletivo,
onde a empresa espera captar R$
3 milhões nos próximos meses.
Com expertise de 10 anos no segmento econômico, a Prestes viu em
pequenos investidores, que querem
economizar com juros mais atraentes, um grande potencial.
“A retomada da economia e a
própria expectativa de crescimento
que o país revive, abre novos horizontes e vimos nesse momento
uma excelente oportunidade”,
aponta o presidente da construtora, Breno Prestes. Segundo ele,
essa opção vem crescendo princi-

palmente em quem não abre mão
da segurança, rentabilidade e que
não tem a necessidade de liquidez.
A vantagem, para quem investe é
que os aportes podem ser feitos a
partir de R$ 1 mil, o que atrai um
volume maior de pessoas. “Foi-se
o tempo de juros a 1% ao mês e
de que a poupança era um excelente negócio. Hoje, quem pensa
no futuro busca diversificação e
rentabilidades cada vez maiores.
E isso vale tanto para quem capta,
como é o caso da Prestes, como
para quem está investindo”, descreve. O empresário acredita que
muitas pessoas podem adotar esse
novo modelo pela praticidade que
ele é capaz de oferecer.

Divulgação

Prestes abre forma de
captar investimentos
Empresa viu nos pequenos investidores um grande potencial
Todo o processo de captação e
investimento acontece por meio de
uma plataforma. Ela é a responsável por aproximar os investidores
das incorporadoras, estabelecendo
um ganha-ganha para ambos os
lados. “Investidores conseguem
maior remuneração dos valores
investidos, fazendo-o diretamente
junto às incorporadoras, que de
seu lado, pagam menores taxas
se comparadas ao sistema financeiro tradicional”, explica Fabiano
Degraf, da CaPrate plataforma de
investimentos.

Dinâmica
Para conquistar a rentabilidade estabelecida, que é acima
do mercado e disponibilizado
por instituições financeiras tradicionais, como bancos, o investidor precisa acessar o site: www.
prestes.caprate.com.br. Lá ele
encontrará quatro opções diferentes de investimentos, com
rentabilidade que começa em 9%
a.a, do CDI, com liquidez em 18
meses, até o teto, que chega aos
244% a.a do CDI, com liquidez
em 36 meses. “Todo o processo

é bastante simples e capaz de
atender desde os investidores
profissionais, até aquela pessoa que até então só conhecia
a poupança”, explica Fabiano.
Ele destaca que essa metodologia de investimento que embora
seja recente, possui regulamentação do Banco Central (Bacen
2921) e junto à CVM (Comissão
de Valores Monetários); o investimento coletivo está regulamentado pela Instrução 588, que foi
o marco regulatório do investimento participativo no Brasil.

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

BARRACÃO PRÉ
MOLDADOS SEMI-NOVOS
Em oferta 01 galpão de 200 mts²
por R$15.500 e 01 galpão de 100
mts² por R$7500,0 e 08 pilares de
concreto sem uso para retirar por
R$3450,00. Mais informações: (42)
9 9935-9235.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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.

SUMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa Emilio Vieira da Rosa Carambei - ME, CNPJ
09.913.225/0001-03 torna público que requer ao IAP a renovação
de Licença de Operação , , para lavagem de veículos pesados, na
Rod PR 151 KM 310 Rodovia CARAMBEI – PR.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO
LICENÇA DE OPERAÇÃO
Jan Haasjes, torna público que recebeu do IAP a Renovação da Licença
de Operação para a atividade Suinícola instalada na Chácara Marujo,
Rodovia PR 340 km 190, Colônia Castrolanda, Castro – PR.

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

SÚMULA DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO
LICENÇA DE OPERAÇÃO
Jan Haasjes, torna público que recebeu do IAP a Renovação da
Licença de Operação para a atividade Suinícola instalada na Granja
Rio Taquara, Estrada Capão Alto, Colônia Castrolanda, Castro – 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.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para a ampliação de sua unidade de Beneficiamento de Leite instalada na rodovia PR 151, Km
279, Castro -PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para sua unidade
lavadora de batatas instalada no acesso ao parque Caxambu, a 1500
metros da PR - 151, Castro - PR.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CASTRO
Endereço: Rua Padre Damaso nº273 Centro CEP:84165220
Castro/Paraná
Fone/fax: (42) 3232-1439 Email: associacaoapae2015@gmail.com
CNPJ 75638437/0001-54
Prestação de Contas realizada em 27 de novembro de 2019, APROVADA, sem ressalvas.

Áries: Respeite seu ânimo
para decidir o que fazer hoje.
Evite atitudes impulsivas que
possa se arrepender depois, principalmente se envolver amizade.
Dia de reforçar a sintonia e o carinho no romance. Cor: amarelo.
Touro: A Lua pede para
arrumar os armários e se livrar
do que não usa mais. Se sair
com amigos, cada um paga
a sua conta para não gerar
atritos. Durante a paquera,
observe bem se a pessoa é sincera. Cor: pink.

Libra: Pode estar com as
emoções à flor da pele, aberto(a)
a escutar os problemas dos
outros e dar conselhos. Procure
equilibrar corpo e mente. Poderá
partir para a paquera num lugar
com bastante gente. Cor: lilás.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO
LICENÇA DE OPERAÇÃO
Jan Haasjes, torna público que recebeu do IAP a Renovação da Licença
de Operação para a atividade Suinícola instalada na Granja Cruzo,
Bairro Cruzo, Castro – PR.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
COMPOBRAS PRODUCAO E COMERCIO DE COMPOSTO
ORGANICO E BIODIGESTAO LTDA - ME, torna público que recePROJUDI - Processo: 0006309-57.2019.8.16.0064
Ref.amov.
15.1 -de
Assinado
digitalmente
Cleuza Marlene
Ressetti Guiloski
beu do-IAP
Licença
Operação
para apor
atividade
de Transportadora
20/11/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO.
Arq:
EDITAL
de produtos não perigosos; Transportadora de resíduos não perigoEscorpião: A Lua pede
sos (classe II), instalada na Granja Rio Taquara, Estrada Capão Alto km
atenção, pois você está emocio04, Colônia Castrolanda, Castro – PR.

nalmente sensível. Mas fisicamente está bem, use esse ânimo
para se exercitar. Evite assuntos
polêmicos com o par e deixe
ele(a) escolher o que farão hoje.
Cor: preto.

Gêmeos: Diverta-se com
amigos, mas não abra mão da
responsabilidade. Sua atenção
estará voltada para o romance. O
entendimento entre você e o par
estará em alta e podem valorizar
a relação que têm. Cor: azul.

Sagitário: Com os amigos a
diversão será certa, reúna a galera
e brilhe na festa. Aproveite pra
aprender algo novo. Hoje a paquera
pode ser no escurinho do cinema,
ou no cantinho mais escondido do
restaurante. Cor: vermelho

Câncer: Se puder aproveitar o tempo livre com a família,
é tudo que você deseja. Mas
também pode curtir com amigos
próximos. Invista na discrição
na conquista, deixando que seus
olhos falem mais por você. Cor:
laranja.

Capricórnio: Apesar de
ser mais recatado(a), a lua pede
mais desinibição, e isso combina
com uma atividade em público
com os amigos. Poderá ser
surpreendido(a) por uma declaração de amor totalmente inesperada. Cor: creme.

Leão: Reúna pessoas queridas para bater um papo divertido.
Sua casa será seu refúgio hoje e,
caso queira, mude os móveis de
lugar. Poderá pedir a ajuda do
par, mas retribua com uma massagem depois. Cor: preto

Aquário: Se acordar com
vontade de ter mais espaço em
casa, reorganize os móveis. Essa
necessidade pode ser interna,
então se reorganize emocionalmente. A paquera pode ficar nas
redes sociais. Cor: creme.

Virgem: Esqueça o resto e se
dedique um pouco à sua beleza.
Dê um tempo para descansar
mesmo e se alimente direito. Se
estiver só, saia para paquerar e
poderá encontrar até mais de uma
opção. Cor: azul-claro.

Peixes: Dia favorável para
passeios onde possa caminhar e
enriquecer seus conhecimentos.
Poderá flertar com alguém em
exposições de flores, de alimentos ou lançamentos de livros.
Cor: dourado.
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'JUSTIÇA TARDA, MAS NÃO FALHA'

Preso após 8 anos autor de homicídio
Divulgação

Homem foi
flagrado pela
Civil enquanto
prestava
serviços em
empresa
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Após oito anos, foi preso
o homem acusado de matar
Dhiyneifer Lima, de 16 anos,
em Castro. A prisão do criminoso, identificado apenas
com as iniciais L.G.M.S, de
49 anos, aconteceu na quinta-feira (19) pela equipe de
Investigação da Polícia Civil
da cidade. De acordo com
as informações do policial
Ricardo a equipe já estava
monitorando o homem desde
a ordem da Justiça. “Fizemos
alguns trabalhos de campo e
o melhor momento de fazer
essa prisão foi na quintafeira. Chegamos e realizamos
nosso trabalho”, comentou.

Equipe de Investigação estava atrás do acusado desde o mandado de prisão ser liberado pela Justiça

Ricardo contou também
que a prisão de L.G.M.S
aconteceu dentro de uma
empresa, em Castro. Ele
estava residindo na cidade
desde o crime e, não fazia
muita questão de se esconder. “Ele estava prestando
serviços em uma empresa
da cidade, descobrimos esse
fato e fomos atrás”, disse o
policial.

L.G.M.S foi condenado a
14 anos e três meses de prisão em regime fechado pelo
crime de homicídio qualificado. Ele foi preso e levado
até a delegacia da Polícia
Civil, depois encaminhado
para a Cadeira Pública. Fontes relataram que ele poderá
ser transferido para a Penitenciária de Ponta Grossa,
nos próximos dias.

REUNIU AGENTES DA GM, CIVIL E MILITAR

GM participa de operação
de combate ao tráfico
Divulgação

Operação reuniu agentes da GM, Polícia Civil e Polícia Militar
Ponta Grossa - A Guarda
Municipal de Ponta Grossa participou, na manhã de quinta-feira
hoje (19), de uma operação de
combate ao tráfico de drogas
no município. A operação, que
foi deflagrada pelo Polícia Civil,
reuniu agentes da GM, Polícia
Militar, além do apoio do NOC Núcleo de Operações com Cães
da Polícia Civil - .
As ações foram centralizadas
no bairro de Uvaranas e resultaram na prisão de cinco pessoas
por tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
De acordo com as informações, no total, foram cumpridos
21 mandados de busca e apreensão, todos na mesma região,
decorrentes de investigações que
partiram de denúncias da popu-

lação. Conforme o secretário de
Cidadania e Segurança Pública
(SMSCP), Ary Lovato, o sucesso
da operação é resultado da parceria constante entre os órgãos
de segurança do município e da
participação ativa da população
no combate ao crime. “Essa operação demonstra o trabalho sólido
que vem sendo feito pelas forças
de segurança que atuam no município. Além disso, é muito importante ressaltar a parceria cada vez
mais forte entre a população e as
Polícias Civil e Militar e a nossa
Guarda Municipal, que conta com
agentes de extrema competência
e qualidade e tem sido de extrema
relevância no combate à criminalidade na cidade”, destaca Lovato.
* COM ASSESSORIA

DEU RUIM

Polícia Militar realiza
operação em Jaguariaíva
Jaguariaíva - As ações, da
denominada “Operação Jaguar”,
iniciaram-se durante a madrugada
de quarta-feira (18), na área da
3º Companhia do 1° BPM, em
Jaguariaíva. Segundo as informações, a ação teve o cumprimento
de mandados judiciais de buscas
e apreensões e prisões.
Com a execução das ordens
judiciais, a Polícia Militar retirou
de circulação mais de 18 quilos
de substância análoga a maconha, aproximadamente 1,4 quilos
de substância análoga a cocaína
e 81 comprimidos semelhantes à
ecstasy.

Além desses, mais de
R$5.200 em espécie, três
balanças de precisão, quatro
aparelhos celulares, uma Pistola
Taurus .380, 22 munições .380
e um veículo que era usado para
o transporte dos entorpecentes.
Entre os cumprimentos de mandados de prisão e abordagens à
suspeitos, quatro pessoas foram
presas e encaminhadas à Delegacia local.
A operação prossegue com
as demais fases com bloqueios
e presença ostensiva nos demais
municípios de Jaguariaíva, Sengés, Arapoti e Castro.

Relembre o caso
Dhiyneifer Lima foi morta
em 9 de fevereiro de 2011,
quando tinha 16 anos. O
corpo dela foi encontrado
durante a madrugada na
Pista de Atletismo de Castro, com diversos cortes na
cabeça proveniente de golpes.
Desde então, a Polícia
Civil trabalhava para localizar

o criminoso e chegou à conclusão de que o autor seria o
homem, o qual supostamente
teria tido um caso com ela.
Pelo o que a polícia relatou,
o crime foi praticado em uma
emboscada, pois naquele dia
eles tinham combinado um
encontro e a adolescente foi
surpreendida com as agressões.
“Oito anos depois de os
planos desta jovem terem
sido interrompidos por tamanha crueldade, a família que
lamentava a impunidade,
hoje, após o empenho da
Polícia Civil, que clama pelo
justo junto à sociedade, pode
minimamente, receber o
conforto de que a justiça foi
feita”, falaram os policiais.
Ações como essas vem
sendo intensificadas pelas
autoridades do município,
buscando dar efetividade às
ordens judiciais, que ultrapassam 89 prisões somente
em 2019.
A Polícia Civil reforça o
seu número de denúncias
através do telefone (42)
3232- 1192.

Presa pela morte de professor
Divulgação

Presa em casa e levada pela Polícia para delegacia onde permanece
Luz, contou que Patrícia teria
atraído o professor Lucas até
a sua residência, quando dois
homens, um deles o ex-namorado dela, teriam amarrado a
vítima e o colocado no portamalas de um carro, foi então
que a morte foi cometida.
A polícia deverá fazer
buscas pelo corpo na manhã

deste sábado (21) nas
redondezas da Associação
dos Comerciários, na região
da Colônia Dona Luiza, pois,
segundo a mulher o crime
aconteceu nesta área.
De acordo com a polícia
desde o início das investigações a ex-companheira Patrícia era suspeita do crime.

Abandonada morta em unidade
no local foi a Polícia Militar.
Chegando ao lugar para prestar atendimento, os policiais
foram avisados pela equipe do
Centro Municipal de saúde que
a vítima, mulher de meia idade,
deu entrada, porém já estava em
óbito.
Questionados por quem a
mulher havia sido deixada, os
funcionário comentaram que um

casal, que não se identificou apenas abandonou a vítima no local
e saiu sem prestar mais informações sobre o ocorrido.
A causa da morte ainda não
foi revelada pelo Instituto Médico
Legal pra onde seu corpo foi
encaminhado na madrugada do
mesmo dia. Os legistas apenas
a identificaram como Tereza da
Cruz.

PR conta com novo sistema para
rastreamento online de acidentes
O Departamento de Trânsito
do Paraná (Detran-PR) e a Polícia Militar apresentaram na última
semana, a nova versão do Sistema
Bateu Urbano e o lançamento do
novo Sistema Bateu Rodoviário.
A nova versão do sistema do
Boletim de Acidente de Trânsito
Eletrônico Unificado (Bateu)
foi migrada para a plataforma
do Paraná Inteligência Artificial
(PIA), trazendo mais comodidade
e segurança ao cidadão.
O novo sistema permite o
acesso em qualquer momento a
boletins registrados, podendo

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Tribunal do Júri de Ponta Grossa,
condenou na terça-feira (17),
a 12 anos de prisão em regime
fechado, um homem que matou
o seu desafeto a tiros em frente
a um bar do bairro Cará-Cará.
O crime ocorreu em 15 de abril
de 2013 e teria sido cometido
por vingança – o réu acreditava
que a vítima tinha envolvimento
na morte de seu irmão, ocorrida
em 2009.
Acolhendo as teses apresentadas pelo Ministério Público do
Paraná, representado na sessão
pela 10ª Promotoria de Justiça
da comarca, os jurados reconheceram o homicídio como duplamente qualificado, por motivo
torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
O réu já estava preso preventivamente e não poderá recorrer
em liberdade.

Armas, drogas
e veículos são
apreendidos
Da Redação

CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL

Carambeí – Foi instaurado
um inquérito policial, pela Polícia
Civil de Carambeí, para apurar
situação de morte ocorrida na
cidade na madrugada de quintafeira (19). Segundo os relatos
policiais o falecimento ocorreu
numa Unidade de Saúde. Ela foi
deixada no local por um casal,
mas já estava sem vida.
A primeira equipe que esteve

Homem é
condenado a 12
anos de prisão

MAIS DE 45KG

EX-ESPOSA

Ponta Grossa - Delegado Jairo Duarte confirmou
no final da tarde de sextafeira (20) a prisão de uma
mulher identificada apenas
como Patrícia. Ela era exmulher do professor de São
Paulo que desapareceu no
domingo (15), em Ponta
Grossa após sair da casa da
casa da ex.
A família da vítima, Lucas
Ferreira de Oliveira, de 39
anos, estava desesperada
para encontrar o paradeiro
do rapaz. Estavam vindo para
o Paraná afim de auxiliar
nas busacas, porém Patrícia
chegou à 13ª SDP após ser
presa em casa, confessando
o crime.
Em entrevista ao apresentador Jocelito Canto, na internet, o Dr. Maurício Souza da

PONTA GROSSA

editar, modificar, e adicionar
dados e fotos. O sistema Bateu
Rodoviário permite o registro
de acidentes sem vítimas ocorridos em rodovias estaduais, pela
internet, o que facilita a vida do
cidadão que não precisa mais
se deslocar de cidade ou estado
para fazer o boletim.
Uma das novidades do sistema Bateu Urbano é o registro
de boletins por usuários de bicicletas, patinetes e outros meios
de transportes. Para utilizar o
sistema Bateu, o cidadão do
Paraná deve fazer o cadastro no

PIA. Depois de registrar o Bateu
para acidentes sem vítimas, ele
receberá a guia de recolhimento
por e-mail e, após o pagamento,
o boletim também será encaminhado automaticamente para o
seu e-mail.
Para pessoas de outro Estado,
basta ter o número de CPF, endereço de e-mail e um número de
celular para o cadastro na página
da Central de Segurança. Por
meio do site da Polícia Militar
(www.pmpr.pr.gov.br) a pessoa
pode fazer o registro e adicionar
fotos do local do acidente.

Reserva – O tráfico sofreu
um duro golpe da Polícia Militar de Reserva na terça-feira
(17). Isso porque a equipe
apreendeu mais de 45 quilos
de drogas e fechou um comércio de entorpecentes. Segundo
o relatório dos policiais a ação
aconteceu após várias denúncias anônimas.
A situação foi registrada
em uma residência na Vila
Rodeio. Até o momento, conforme a polícia, ninguém foi
preso, no entanto o caso segue
para investigação na equipe de
Inteligência da Civil.
No relatório, as informações constam que a ação
começou próximos às 18h30.
“Denúncias informaram que
havia algumas pessoas usando
uma residência para o tráfico
de drogas, além disso, a casa
estava sendo usada para esconder veículos e outros objetos
roubados”.
Quando os policiais chegaram no local indicado, foi
encontrada uma motocicleta
preta, com alerta de furto e
20 quilos de maconha. Já, na
casa da frente, local que também continha denúncias, foi
recuperada outra motocicleta,
dessa vez, desmontada e vários
equipamentos de procedência
duvidosa. Os policiais também
encontraram 32 gramas de
cocaína, 57 gramas de crack e
três balanças de precisão.
Atrás casa existe mais um
imóvel, lá também foram apreendidos 25,4 quilos de maconha e 27 estojos de munição
calibre .380.
Divulgação

Drogas foram encaminhadas
para a Delegacia de Polícia
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por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Emilyn
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A bela Emilyn
Socoloski dos
Santos, hoje
Garota D+, foi
muito festejada
pela chegada de
seus 15 anos no dia
7 de dezembro

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

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arquivo Pessoal

No dia 16 de
dezembro, o casal
Melyssa F. Galetto
Nisgoski e Robson
A.Nisgoski
comemoraram
19 anos felizes de
casados, Bodas de
Água Marinha

21/12

Flavia Kotikoski
Danieli Scurupa

22/12

Karina Teles

23/12

Carla Hoogerheide B.
Rodrigo Husch

24/12

Cris Ribeiro
Natan Avilai
Darci Piana

25/12

Daniela Gonçalves
Fernando Gasparelo
Luciane Guera
Magda Alves

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda sendo muito
cumprimentada pela
passagem de seu aniversário
no dia 10, Daniela Aline
Petter Mocroski. Parabéns!

Semana festiva para
Hyuri Carneiro, que no
dia 16 comemorou troca
de idade. Parabéns!

Divulgação / Arquivo Pessoal

Cheio de alegria
parabenizamos a
linda Nathalia Farias
Nunes que na
terça-feira (24)
comemora seus
6 anos. Felicidades!

Agora, sim! Na sexta-feira
(13) Matheus e Steffany
estrearam alianças na mão
esquerda. Oficialmente
casados e muitos felizes,
seguem agora na
mesma direção
Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

26/12

Tatiana Heidmann

27/12

Zelyana Paranhos Fachin
Patricia Lucini
Dani Essig
Divulgação / Arquivo Pessoal

28/12

Antonio Sirlei
Maristela Prestes

29/12

Edemilson Antonio
Pereira da Silva

30/12

Vanessa Nuzda
Cassiano Ciappina
Cristiano Vieira

Parabéns a Agatha Isabel
Marcondes, de 17 anos,
quinta colocada no
vestibular da UEPG, curso
de Física - Licenciatura. Ela
completou o último ano no
Colégio Estadual Professora
Joana Torres Pereira

Festejou seus 11 anos no último
dia 13, a linda Ketely Monteiro da
Silva. No clique, recebe o carinho
da irmã mais velha, Kauany

Ainda em tempo de registrar o aniversário
da médica oftalmologista Rosa Ribeiro,
bastante festejada por suas amigas no
dia 7. Os parabéns foram na Panitel

Parabéns pelo seu aniversário Enzo Ribas Ueno! Que hoje, amanhã e sempre
você encontre o trilho certo que conduz à concretização dos seus sonhos,
e assim consiga ser feliz.'Sorria muito, e receba com o coração aberto todo
carinho oferecido. Muitas felicidades para hoje e para sempre!'Dos seus
avós Chigue, Etelvina e funcionários da Auto Mecânica Nipon

