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Divulgação

cOMÉRCIO LOCAL PREVÊ
VENDAS ACIMA DE 3%
Quarta data mais importante no
calendário do comércio, perdendo
apenas para Natal, Dia das Mães e
Dia dos Namorados, o Dia dos Pais
prevê aumento modesto nas vendas
em Castro se comparado ao mesmo
período de 2016, avaliou Anderson
Gomes, presidente da Acecastro.

ESCARPA DEVONIANA

www.paginaum.com

Nº 3074

agronegócio

OPERÁRIO

Mais de 130 pessoas participaram do
debate sobre a Área de Proteção da Escarpa
Devoniana, em Castro. A reunião contou com
a palestra do professor doutor Gilson Burigo,
da UEPG, e trouxe o deputado estadual Péricles
de Holleben Mello, que falou sobre o desafio para
barrar o projeto de lei.
página 3

Chicão evita 'oba
oba' e revela
tensão para jogo

Ponta Grossa
transfere Efapi para
o próximo ano

página 4

página 7

Onda de roubos assusta
Divulgação

página 5

O castrense nunca foi tão roubado como nos últimos
meses. A cada semana nos deparamos com esse tipo
de violência. Ou o vizinho foi vítima dos criminosos,
página 9
ou o filho, irmão, a loja do conhecido.

funcionários da rumo, antiga all, tiveram que remover o estrago feito

Absurdo: asfaltaram os trilhos
Divulgação / Renato de Oliveira

Divulgação / Sandro A. Carrilho

operários da rumo trabalham na retirada do asfalto sobre os trilhos,
enquanto na foto menor pedaços do pavimento permaneciam ao lado da linha férrea
Divulgação

O que se diria se os trilhos que
cruzam a sua cidade fossem cobertos com pavimento asfáltico? Que,
no mínimo, por lá não passariam
mais trens e haveria autorização dos
órgãos competentes para cobrí-los.
Esse é o pensamento mais comum,
mas nada disso aconteceu. Desde
a quarta-feira (9), até a tarde de
quinta-feira (10), funcionários da
Rumo, antiga América Latina Logística, utilizando-se de picaretas e pás,
removiam o pavimento que cobria o
trilho em cinco pontos que cortam
a cidade (Entre a Vila Operária e
Araucária, Avenida Roni Cardoso –
rotatória da Tratornew -, rotatória
do Condor, continuidade da Rua
Arthur Gomes Machado e trecho que
corta a Rua Tiradentes).
página 5

entre os 108 deputados federais

Sandro ganha destaque pela
coerência nos três processos
NO sábado

Carambeí terá
1ª Feira Pet na
Praça Cívica

Divulgação

Nesse sábado (12), a Associação de Proteção aos
Animais Abandonados de Carambeí realizará na Praça
Cívica, a primeira feira pet do
município. A ideia do evento
é divulgar a importância dos
cuidados com os animais de estimação, as novidades no setor
e sensibilizar sobre os animais
página 4
abandonados.

Novidades irão marcar
o Agroleite 2017
A 17ª Feira do Agroleite em Castro começa oficialmente na
terça-feira (15), cercada de muita expectativa e novidades. Pela
primeira vez, entre os patrocinadores, estará uma empresa estrangeira. Também este ano, a área que é destinada a demonstração
foi ampliada, resultado da parceria entre a Castrolanda, Fundação
página 7
ABC e o Centro Estadual de Educação Profissional.

O deputado federal Sandro Alex (PSD) integra
uma relação de apenas 108
deputados federais que votaram pela cassação do
ex-presidente da Câmara,
Eduardo Cunha (PMDB),
pelo impeachment da expresidente da República,
Dilma Rousseff (PT), e pela
continuidade do processo
contra o atual presidente,
Michel Temer (PMDB), por
corrupção passiva. Como
a Câmara conta com 513
parlamentares, os 108 representam somente 21% da
Casa.
página 3 deputado Sandro Alex

Divulgação

Pauliki entrega
veículos para
Agricultura de Tibagi
página 3

em ponta grossa

Ameaças de
integrantes do
PCC mobiliza
Policiais de Ponta Grossa
passaram a sexta-feira (11)
mobilizados na tentativa de
identificar os autores de alguns
áudios espalhados em grupos
de whatsapp. De acordo com a
Polícia, seriam criminosos envolvidos com a facção criminosa
Primeiro Comando da Capital
(PCC), que estariam prometendo ‘atacar’ Ponta Grossa em represália à morte de um ‘amigo’.
página 9

EM TELÊMACO BORBA, PAI EVITA QUE FILHA SEJA SEQUESTRADA
em castro

consultas e exames

segurança

página 9

Aprovada regularização
simplificada de imóveis

'Agosto Azul' mobiliza
o palmeirense

Gerente do BB tem carro
roubado na madrugada

página 3

página 4

página 9
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EDITORIAL

Informe Publicitário

PAI HERÓI
Bem diferente da data que celebra o Dia
das Mães, o dia dedicado aos Pais, marcado
para esse domingo (12), no calendário das
principais datas para o comércio não ganha
o pódium. Ele ocupa a quarta colocação no
quesito vendas e, pelo menos em Castro,
prevê um crescimento modesto de pouco
mais de 3%, se comparado ao mesmo período de 2016. Entre os presentes mais procurados estão calçados e vestuário, seguido de
cosméticos e eletrônico. Mas, a maioria dos
pais espera muito mais do que presentes, ou
lembrancinhas. Esperam o reconhecimento
pelo seu esforço diário em manter e prover o
lar, traduzido, muitas vezes, em um simples
abraço dos filhos e da esposa.

DE JOSÉ

ALMEIDA FONSECA

Gastronomia temática
dos secas pimenteiras
Costela sem espeto

O desemprego e
a saúde pública

* Fernando Rizzolo

Seria a política a arte de
enganar? De fazer vibrar as
emoções dos menos favorecidos em seu sonho de uma vida
melhor? Ainda me lembro de
que minha dissertação do mestrado em Direito versava sobre
a Saúde Pública e a Inclusão
Social, dois temas previstos na nossa Constituição de
1988, talvez a mais romântica Constituição de todos os
tempos. Hoje, depois de tudo
que temos vivenciado e descoberto na política brasileira,
sabemos que as ideias esquerdistas deturpadas, que serviram de esteio e instrumento
para o maior assalto do erário
público, eram palavras que
visavam a interesses políticos
espúrios.
Depois de toda a crise
política, contamos hoje com
um saldo de 2,6 milhões de
novos desempregados no primeiro ano do governo Temer.
Segundo o IBGE, tivemos
14,048 milhões de pessoas à
procura de um emprego entre
fevereiro e abril de 2017, e no
mesmo período do ano anterior
eram apenas 11,411 milhões
de tristes trabalhadores à procura de uma vaga. A pergunta
que insisto em fazer continua
sendo a mesma que inspirou
minha dissertação: Qual é o
impacto na saúde pública de um
trabalhador desempregado? Se
fizermos uma análise do nosso
dia a dia, quando as coisas
estão indo bem, quando existe
um emprego, a família está
organizada, todos com saúde,
mesmo assim temos os nossos
percalços, e o desgaste para
nos mantermos íntegros do
ponto de vista mental e físico é
enorme.
Talvez isso ocorra com
grande parte da classe média
brasileira. Mas tentemos imaginar o esforço para manter a
saúde psicossocial numa família
de classe inferior diante da instabilidade trazida pela incerteza
com relação à manutenção do
emprego, da angústia de saber
que de uma hora para outra
tudo pode mudar. É evidente
que o impacto é bem maior, e

isso se reflete na saúde, atingindo o Estado no seu papel de
provedor da saúde pública.
A grande verdade é que,
quanto mais desempregados,
mais trabalhadores investem na
informalidade. Ao todo, 1,242
milhão de pessoas deixaram de
ter a carteira assinada desde o
trimestre encerrado em abril de
2016, portanto, menos impostos e menos recursos tem o
Estado para as demandas no
escopo das políticas sociais.
Para piorar a situação, no
tocante ao investimento exterior, onde se leva em consideração o nível de ocupação ou de
emprego, a economia americana
criou 209 mil novos empregos,
acima dos 180 mil esperados
pela maioria de analistas, um
indicador positivo que respalda
a solidez do mercado trabalhista nos EUA.
Enfim, pobre povo brasileiro, sempre esperando um
salvador da pátria, enquanto os
votos do Congresso correm em
direção à impunidade, para que
depois talvez se possa, através
das manobras políticas barganhadas, restabelecer uma economia em ordem.
Pior que esse cenário é
ainda nos darmos conta de que
os esquerdistas brasileiros que
permanecem no poder, além de
causar a instabilidade emocional
de toda a população desse Brasil
de ponta-cabeça, trazem e fazem
as honrarias a representantes
de governos radicais, como o
aiatolá Mohsen Araki, um dos
líderes religiosos mais influentes do Irã, em visita ao Brasil.
Um cidadão que apoia o ódio,
a discórdia, o fim do Estado
de Israel, impondo incertezas
e importando o medo às minorias étnicas, como a comunidade
judaica do Brasil...
Para finalizar e expressar
meu último comentário sobre
tudo que estamos vendo e passando, concluo: “Este país não
tem porvir”.
* Fernando Rizzolo é Advogado, Jornalista, Mestre
em Direitos Fundamentais,
Professor Universitário.

O tradicional jantar dos 'Secas Pimenteiras', realizado no
salão de festa dos empresários Arat Hara e Setsuo Yamamoto,
deixou a sua marca no caminho gastronômico dos 'secas'.
Uma prova disso foi a prata da casa, uma churrasqueira
que foge ao modelo tradicional, não tem espeto, não tem chaminé, tem uma caixa de gordura no centro para evitar que a
substância adiposa da costela deslize para o braseiro e entre
em combustão formando fumaça.
A “grelha” é vertical com cabos recebe calor dos dois
lados, sem movimentar a costela.
Em outras palavras, uma alternativa da tecnologia japonesa.

Sábado e Domingo:
Dia de semana:

R$ 3,00
R$ 3,00

Romero Jucá bateu o martelo e
determinou a suspensão dos direitos
partidários dos seis integrantes do
PMDB que votaram contra Michel
Temer por dois meses. A suspensão começa a valer imediatamente.

Com isso, os rebeldes perdem
cadeiras em comissões e presidências de executivas estaduais. O ato
assinado por Jucá formaliza decisão
já tomada pela Executiva do partido, antes da votação.

ARTICULAÇÃO
O momento é de incessantes conversas, negociações e articulações
para 2018. A foto é do encontro que ocorreu nesta semana no gabinete
do governador Beto Richa (PSDB). O PP, que já anunciou Cida Borghetti
candidata ao governo, articula com o PSDB um das vagas do Senado para
Beto Richa. Uma repetição da dobradinha vitoriosa de 2010 e 2014.

grantes do PMDB da Câmara
dos Deputados cometeram o
crime de organização criminosa. O pedido tinha recebido
o endosso do procurador-geral
da República, Rodrigo Janot.

PARA O MUNDO
Em Brasília, o governador Beto Richa apresentou o
potencial do Paraná para investimentos externos a um grupo
de nove embaixadores. A reunião teve a participação de
representantes dos EUA, China, Japão, França, Espanha, Itália, Ucrânia, Alemanha e Suécia. Juntas – países que somam
58,63% do Produto Interno Bruto mundial.
Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

PARANÁ FORTE
“Temos a segunda maior indústria automotiva, a terceira indústria
de transformação, o quarto maior
parque petrolífero, a segunda
indústria de alimentos. Somos o
segundo maior produtor de grãos e

a quinta maior economia do País”,
disse Richa. Forte no agronegócio,
o Paraná é o maior produtor de
frango, trigo e feijão, o segundo em
soja e milho e o terceiro em carne
de suínos.

ESQUELETO E MALA

12/08 - Dia Internacional da Juventude
Dia Nacional das Artes
13/08 - Dia dos Pais / Dia do Economista
14/08 - Dia do Cardiologista
15/08 - Assunção de Nossa Senhora
Dia da Informática
Dia dos Solteiros
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TRAIDORES FORA

O ministro Edson Fachin,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), negou pedido feito pela
Polícia Federal de inclusão do
presidente Michel Temer no
inquérito que investiga se inte-
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A última do senador Requião (PMDB) é grotesca. Para pressionar o ex-senador Osmar Dias (PDT), pré-candidato ao Governo
do Paraná, Requião mandou seu filho, o deputado Maurício Requião
Filho, oferecer a vice candidatura a Osmar. E como levou uma invertida, agora lança o irmão, Maurício Requião Tio, ao Governo.

DIABRURAS DO JANOT

CASTRO E REGIÃO
R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00

Faz tempo que alguns dos muitos caciques do
PMDB tentam instituir o “Distritão”, sistema em que
são eleitos para a Câmara dos Deputados apenas os
candidatos mais votados por Estado, transformado em
distrito. Só isso deveria bastar para que se desconfie
de que o tal “Distritão” coisa boa não é. Na verdade, o
“Distritão” é uma maneira de garantir a reeleição dos
deputados e chefes partidários,
Apresentado por meio de destaque do PMDB, o sistema foi aprovado por 17 votos a 15 na comissão da
Câmara que analisa a reforma política, na madrugada de
quinta-feira passada. O projeto de reforma, que inclui,
além do “distritão”, a criação de um bilionário fundo
público para financiar campanhas eleitorais, seguirá para
o plenário e passará por dois turnos de votação. Se obtiver ao menos 308 votos em cada votação, o projeto irá
ao Senado, para mais dois turnos.
À primeira vista, algum desavisado poderia concluir
que o “distritão” é um modelo mais justo por privilegiar
o desejo da maioria dos eleitores. “O distritão estabelece a vontade eleitoral. A vontade do eleitor é absolutamente respeitada”, defendeu o deputado Miro Teixeira
(Rede-RJ). Ocorre que a Câmara é o local da representação do conjunto dos brasileiros, e não apenas de maiorias
eventuais, razão pela qual é muito mais democrático o
sistema de eleição distrital, seja puro, seja misto.

MANOBRA GROTESCA

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:
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O prefeito de São Bernardo (SP), Orlando Morando, definiu
assim a herança que recebeu da gestão petista: “Tem que abrir
cada armário com muito cuidado, pode haver esqueleto. E, atrás,
uma mala”.

#PARTIUPORTUGAL
Enquanto no Brasil políticos salivam com o “fundão”
de R$3,6 bilhões para custear
suas campanhas, em Portugal
já se discute o fim do financia-

Dia

mento público. E olhe que as
eleições autárquicas (municipais) de lá, em 1º de outubro,
custarão R$14 milhões em
todo o país.

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sábado

12/08

Temperatura
21

ºC

10 ºC

Umidade
73%
55%

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

Domingo
13/08

25 ºC
11 ºC

73%
52%

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

Segunda
14/08

21 ºC
11 ºC

70%
52%

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

Terça

15/08

15 ºC
9 ºC

100%
76%

Chuvoso durante o dia e a noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 10/08/2017
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NA ANTIGA CÂMARA DE CASTRO

Castro se mobiliza em favor da Escarpa
Divulgação

Projeto
pretende
diminuir
Escarpa em
dois terços do
tamanho atual

PARA AGRICULTURA FAMILIAR

Pauliki entrega veículos
para agricultura em Tibagi
Divulgação

Da Assessoria
Mais de 130 pessoas participaram na última segunda-feira (7), de um debate
sobre a Área de Proteção
da Escarpa Devoniana e dos
Campos Gerais, na cidade de
Castro. A reunião contou com
a palestra do professor doutor Gilson Burigo, da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), e foi organizada pelo vereador Mauricio
Kusdra.
A discussão aconteceu na
antiga sede da Câmara de
Vereadores e girou em torno
do Projeto de Lei 527/2016,
que tramita na Assembleia
Legislativa do Paraná e que
pretende diminuir a APA da
Escarpa em dois terços do
tamanho atual, passando dos
atuais 392 mil hectares para
126 mil hectares.
Segundo Burigo, o projeto

Deputado Estadual Péricles H. de Mello é um dos defensores da Escarpa Devoniana

precisa de uma sustentação
técnica mais adequada. “O
estudo que baseia o projeto
é muito inconsistente e tem
vários problemas técnicos. É
insustentável. Além disso, é
necessário um debate muito
mais profundo sobre esse
assunto, reunindo toda a
comunidade”, disse.
O deputado estadual Péricles de Holleben Mello, um
dos defensores da APA da
Escarpa, também esteve presente e falou sobre o desafio
para barrar o projeto de lei.

“Esse projeto foi apresentado
por deputados da base aliada
ao governo do Estado, que são
maioria; ao que parece, também é de interesse do governador que esse projeto seja
aprovado, pois foi o próprio
Instituto Ambiental do Paraná
que encomendou o estudo que
embasa o projeto. Mas acredito que se toda a sociedade
se mobilizar em defesa da
APA, poderemos convencer os
deputados sobre os problemas
da redução da APA e buscar
outras alternativas”, afirma.

Mobilização popular
Durante a reunião, um
grupo de professores e ativistas ambientais definiu que irá
promover uma série de palestras nas escolas e outras instituições de Castro para falar
sobre a APA da Escarpa. A
intenção é mobilizar a população e mostrar os problemas
que a redução da Área de
Proteção Ambiental pode trazer para a região, diminuindo
recursos e prejudicando o
turismo, fauna, flora e a qualidade da água.

ENTRE OS 108 DEPUTADOS FEDERAIS

Sandro Alex mantém coerência nas votações
Divulgação

Da Assessoria
O deputado federal Sandro Alex (PSD) integra uma
relação de apenas 108 deputados federais que votaram
pela cassação do ex-presidente
da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB), pelo impeachment
da ex-presidente da República,
Dilma Rousseff (PT), e pela
continuidade do processo contra o atual presidente, Michel
Temer (PMDB), por corrupção passiva.
Como a Câmara conta com
513 parlamentares, os 108
representam somente 21% da
Casa. A lista dos parlamentares que mantiveram a coerên-

"Estou comprindo com a minha função que é de fiscalizar"
cia nos três processos foi alvo
de matéria do jornalista Josias
de Souza, publicada no Blog

do Josias, no Portal UOL, e
teve grande repercussão nacional no meio político.

O levantamento expõe ainda
que existem argumentos para
justificar qualquer posicionamento no momento de uma
votação polêmica, mas poucos
deputados mantêm uma linha
de coerência em suas posições.
“Estou cumprindo com a
minha função constitucional de
deputado, que é fiscalizar. Se eu
impeço uma fiscalização estarei
indo contra o meu juramento
como parlamentar da nação, de
cumprir a Constituição. Meu
posicionamento é de coerência,
independente de cores partidárias, sempre representando a
vontade da nossa cidade, que
é a Capital Cívica do Paraná”,
declara Sandro.

PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA

Maria Vitória assina convênio de R$ 170 mil
Da Assessoria
Palmeira - Na terça-feira
(8), o prefeito Edir Havrechaki
acompanhado do secretário
de assistência social, Mário
Wieczorek e do presidente da
Câmara de Palmeira, vereador Anselmo Osório esteve em
Curitiba na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

(Alep) para assinatura de convênio para verba de R$ 170 mil
oriunda do Governo do Estado
para adquirir um veículo leve de
R$ 50 mil e uma van que custa
R$ 120 mil.
De acordo com Wieczorek
ambos os veículos serão utilizados na Secretaria de Assistência
Social, Cidadania e Direitos
Humanos. “A van terá no mínimo

15 lugares, nossa intenção é
utiliza-la no Cras Volante que
é um serviço muito importante
dentro da cidade. Agora vamos
trabalhar na elaboração do edital para então realizar a aquisição dos automóveis”, comentou
o secretário.
A parceria política e municipal que a deputada Maria
Victória mantém em Palmeira

garantiu a conquista da verba.
Ainda segundo Wieczorek o
deputado Marcio Paulik também
anunciou verba para aquisição
de um terceiro veículo. “Essa
notícia foi recebida com muita
alegria, e futuramente estaremos
na assinatura do convênio com o
deputado Pauliki para mais esse
benefício para Palmeira”, finalizou Wieczorek.

Tibagi recebeu veículos para assistência ao produtores rurais
Da Assessoria
O deputado estadual Marcio
Pauliki entregou na terça-feira
(8), dez veículos destinados à
agricultura para seis cidades
das regiões dos Campos Gerais
e Centro-Sul. Os recursos
foram conquistados pelo parlamentar junto ao governo do
estado e irá beneficiar o setor
produtivo e agrícola dessas
regiões. Ao todo o investimento
é de quase R$ 550 mil.
Foram entregues três veículos para Tibagi; dois para
Prudentópolis e Rio Azul e uma
para as cidades de Teixeira
Soares, Ipiranga e Inácio Martins. Esses recursos são considerados fundamentais para o
desenvolvimento de ações nas
áreas agrícolas, em especial na
área da agricultura familiar.
“Precisamos estar atentos
às necessidades econômicas
das cidades que representamos.
A agricultura familiar contribui
e muito para o avanço social e
econômico desses municípios.
Para tanto, é essencial dar
suporte ao atendimento técnico
aos nossos produtores”, res-

salta Pauliki.
“Nós temos um município extremamente agrícola.
Não tínhamos veículo para dar
assistência aos nossos produtores rurais. Os veículos vêm
em uma boa hora para atender
e estarmos mais próximos dos
nossos agricultores”, afirmou o
prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi.
Segundo o prefeito de Teixeira Soares, Lula Tomaz, a
Secretaria de Agricultura da
cidade estava sem nenhum veículo. “Precisamos desse veículo para que nossos técnicos
possam se deslocar para dar
mais atendimento e apoio aos
produtores rurais”, afirmou.
Repercussão
Para o prefeito de Prudentópolis, Adelmo Luiz Klosowski,
os veículos serão muito importantes. “Nossa cidade é essencialmente agrícola, temos oito
mil pequenos produtores rurais
e esses veículos vêm em uma
boa hora porque estamos necessitando de frota nesse setor. Só
temos que agradecer ao deputado Pauliki”, destacou.

CÂMARA DE CASTRO

Aprovada regularização
simplificada de imóveis
Da Assessoria
A segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de
Castro, na quarta-feira (09),
entre os diversos projetos
aprovados, destaque para a
aprovação com emenda e por
maioria, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que estabelece critérios e parâmetros
especiais para regularização
simplificada de edificações em
uso construídas sem observâncias das Leis Complementares.
Este projeto cria parâmetros diferenciados para a regularização de áreas construídas
e em uso, que não alcançam
as determinações previstas
nas leis de uso e ocupação do
solo e as posturas municipais,
permitindo a regularização de
construções efetivadas até 31
de dezembro de 2016 e protocoladas até 12 meses a partir
da publicação da lei.
As limitações em relação
ao período de construção das
obras e prazo de requerimento oportuniza a imediata
correção, mas não tem caráter permanente, uma vez que
a obrigatoriedade e de seguir
os parâmetros das leis complementares que são diretamente
decorrentes do Plano Diretor.
Edificações de uso consolidado e em situação irregular
passam a ser averbadas nos
registros imobiliários, garantindo a legitimidade da construção.

O presidente da Câmara,
vereador José Otávio Nocera
(PMDB), iniciou a sessão
, colocando em discussão e
votação única, textos protocolados para essa sessão e entre
eles, votos de congratulações
para a professora Silmara
Carneiro Marcondes, que
desenvolveu o projeto “Minha
História começa aqui e pelo
mundo eu vou’”, na escola
municipal do Campo Professor
Benedito Roque Campos Leal
e com isso, foi destacada entre
50 melhores do educadores do
País.
Outros requerimentos também foram apresentados como
a solicitação de informações
quanto a existência de projeto
com previsão para pavimentação asfáltica no acesso ao
prédio da secretaria municipal
de Saúde, a possibilidade em
disponibilizar internet gratuita
aos cidadãos, projeto para a
construção de banheiros públicos na pista de atletismo, na
vila Rio Branco.
Nova sessão
De outro lado, a Comissão Permanente de Finanças e
Orçamento da Câmara, solicitou um prazo de cinco dias para
uma melhor análise do projeto
encaminhado sobre a divulgação de informações referentes
ao imposto predial e territorial urbano (IPTU). A próxima
sessão ordinária da Câmara de
Castro foi marcada para dia 16
de agosto, às 14 horas.
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CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS PODERÃO SER OBTIDOS

'Agosto Azul' mobiliza o palmeirense
Divulgação

Campanha
destaca a
importância
da saúde
do homem

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Carambeí terá 1ª Feira
Pet na Praça Cívica

Da Redação

Da Assessoria

Palmeira - Duas ações
serão realizadas pela secretaria municipal da Saúde de Palmeira, marcadas para os dias
12 e 19. A primeira no Posto de
Saúde Central e a segunda na
unidade de Estratégia de Saúde
da Família (ESF) de Vieiras,
das 9 às 16 horas. Nestes dias
serão oferecidas consultas com
profissionais, solicitação de
exames conforme a faixa etária
e diagnóstico de qualquer intercorrência, nutricionista, que
realizará avaliação nutricional e
fornecimento de cardápios conforme a necessidade, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional,
realizando alongamento e orientação de postura, dentista, que
realizará ações para prevenir o
câncer bucal, além de vacinação, teste rápido de HIV, sífilis,
hepatite B e hepatite C.
De acordo com a chefe de
Atenção Integral à Saúde, Rosilene Calixto, é importante que
os homens compareçam nas
ações para manter a saúde em

Carambeí – No próximo
sábado (12), a Associação de
Proteção aos Animais Abandonados de Carambeí realizará na
Praça Cívica, a primeira feira pet
do município. O evento conta
com o apoio da prefeitura municipal e acontece numa parceria
entre a ASC-- Associação de Proteção aos Animais Abandonados
de Carambeí junto ao comércio
pet da cidade com a Agropecuária Caninana, Sociedade Animal,
Agropecuária Carambeí, Patinhas Pet, Focinhos Pet e Nana
Pet. A ideia do evento é divulgar
sobre a importância dos cuidados
com os animais de estimação, as
novidades no setor e uma sensibilização sobre os animais abandonados na cidade, que estarão
sendo colocados para uma adoção consciente. Qualquer pessoa
pode adotar um animal de estimação desde que se comprometa
a cuidar dele e também assine
um termo de responsabilidade. A
adoção pode ser feita durante a
realização da feira.
Segundo Sérgio Kogut Reis,
um dos protetores dos animais
da Associação ASC, serão colocados ao público alguns animais

Unidades de Saúde da Família atenderão normalmente e durante a campanha

dia. “É importante que, além
das práticas de prevenção e
avaliações médicas de rotina, o
púbico tome outros cuidados,
como alimentação equilibrada,
evitar cigarro, álcool e outras
drogas, e realizar regularmente
atividades físicas”, ressaltou.
Vale lembrar que as unidades
de ESF continuam realizando
atendimento diário normalmente
durante a campanha, fazendo
solicitação do exame Antígeno
Prostático Específico (PSA).
Paternidade
A campanha lembra aos

homens sobre as mudanças que
a paternidade traz e sugere atitudes que devem fazer parte da
rotina de um pai responsável.
O homem precisa envolver-se
durante a gravidez, participando
das consultas de pré-natal e
auxiliando a mulher na tomada
de decisões. Também deve e
preparar para o nascimento,
conhecendo os sinais de alerta de
parto e os procedimentos para o
dia. A presença do pai na sala
de parto transmite segurança à
gestante e é garantida por meio
da Lei do Acompanhante (Lei
Federal nº 11.108/2005).

PRAZO PARA TRIBUTO

Declaração de ITR começa na segunda
Da Assessoria
Tibagi - Proprietário rurais
de Tibagi devem ficar atentos
ao período para declaração
do Imposto Territorial Rural
(ITR). O prazo para a declaração do tributo começa nesta
segunda-feira (14) e vai até 29
de setembro. A expectativa da
Secretaria Municipal de Finanças é de que a arrecadação do
tributo este ano supere os R$
3,5 milhões em Tibagi.
Os contribuintes poderão
fazer e entrega da Declaração
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) à
Receita Federal através de um
programa que será disponibilizado para download no endereço http://rfb.gov.br. Devem

declarar o imposto quem for
proprietário, possuir direitos
de uma determinada área, como
arrendatário, pessoa física ou
jurídica. As informações devem
ser repassadas até dia 29 de
setembro, via internet.
Após essa data, deve
ser feita pela internet ou em
mídia móvel, nas unidades da
Receita Federal. Se for apresentado fora do prazo, será
cobrada multa de um por cento
ao mês ou fração de atraso
sobre o imposto devido, com
valor mínimo de R$ 50,00.
A expectativa da Secretaria
Municipal de Finanças é de que
a arrecadação do tributo este
ano supere os R$ 3,5 milhões
em Tibagi.
Um aumento de aproxima-

damente 15% em relação ao ano
passado. O secretário municipal de Finanças, Erli Prestes,
esclareceu que após o convênio
firmado com a Receita Federal,
em 2009, a arrecadação mais
que dobrou desde então, isto
por que todo o montante arrecadado agora fica para a cidade.
O convênio também deixa a
cargo do município a obrigação
de informar os Valores de Terra
Nua (VTN) por hectare para
fins de cálculo do montante.
Prestes informou que a secretaria se baseou nos valores emitidos pela Secretaria de Estado
de Agricultura e Abastecimento
(SEAB), via Departamento de
Economia Rural (DERAL) pra
fazer o levantamento dos preços médios de terras agrícolas.

Chicão evita oba-oba e revela
expectativa para decisão
Com vantagem confortável conquistada no primeiro
jogo, o grande desafio do
Operário na semana é deixar
de lado a ansiedade antes
da partida de volta contra
o Maranhão na segundafeira (14). Podendo perder
por dois gols de diferença,
o Fantasma não tem a obrigação de buscar o resultado.
No entanto, os jogadores
deixam bem claro que só a
vitória interessa no Germano
Krüger.
Entre os jogadores do
Operário, o que mais se
ouve é de que o jogo nunca
chega. Falando sobre isso, o
capitão Chicão conta que a
ansiedade tem sido grande
e que ela é normal, pois
se trata de um jogo muito
importante, no entanto,
aponta que é necessário
manter o controle:“É inevitável não sentir ansiedade,
é um grande jogo para nós
jogadores e para a torcida

também. O que não pode
acontecer é essa ansiedade
nos atrapalhar, temos que
administrar isso”, afirma.
Para o volante alvinegro,
é fundamental que o time
jogue com tranquilidade,
evitando ao máximo se
apoiar na vantagem construída, e sobretudo ter atenção
total durante todo o jogo.
O volante acredita que evitar os erros é melhor estratégia para evitar sustos na
partida: “Não podemos dar
espaço para o time deles, e
vamos continuar fazendo o
que estamos fazendo, que
é vencer dentro de casa”,
comenta.
Chicão acredita que é
aceitável a euforia que toma
conta da torcida, mas lembra
que isso deve ser um sentimento só da torcida e não
dos jogadores. “Não podemos entrar nesse ‘oba-oba’.
Na segunda-feira temos que
ter foco total e manter a con-

centração. Dentro de casa
temos uma excelente campanha e queremos coroar com
esse grande momento com o
tão sonhado acesso”.
Para este jogo o Operário, a princípio, contará
com sua força máxima para
enfrentar o bode. Já do lado
adversário, o técnico Ruy
Scarpino terá alguns problemas para escalar seu
time para segunda-feira. O
lateral-esquerdo Curuca e o
volante Chico bala tomaram
o terceiro cartão amarelo e
desfalcam o Maranhão. Os
mais cotados para a titularidade são Adauto e Rômulo
Ferreira.
Operário e Maranhão
decidem a vaga na segunda-feira (14) às 21h00, no
estádio Germano Kruger.
Os ingressos custam R$
30,00 a inteira, e R$ 15,00
a meia-entrada. Os preços
promocionais vão até sábado
(12).

Após o parto, as orientações são incentivar o aleitamento materno, que auxilia no
crescimento e desenvolvimento
da criança, e, principalmente,
participar do desenvolvimento
do filho. Os homens também
devem participar do planejamento reprodutivo da família, se
informando sobre métodos contraceptivos. Outra atitude necessária é colaborar de maneira
igualitária em casa, dividindo as
tarefas domésticas e o cuidado
com o filho de maneira justa, de
forma que fique mais fácil para
todos.

para a adoção todos já vacinados
e desverminados, cães adultos e
alguns filhotes também.
O presidente da Associação
de Proteção aos Animais Abandonados de Carambeí Jefferson
Mazutti lembra que adotar um
animal é um ato de amor, uma
vez que todo animalzinho merece
ter um lar, e lembra que o convite
se estende para toda a comunidade que terá ainda a distribuição de brindes, premiações
para os cães que forem levados
por seus donos e ainda diversão
para crianças com a distribuição
de doces. Segundo ele, vai ser
um evento voltado para a família, com diversão garantida para
adultos e crianças
Divulgação

Alguns animais serão
colocados para doação
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DIA DOS PAIS

Comércio prevê vendas acima de 3%
Divulgação

Parte do FGTS
vai para as
compras do
Dia dos Pais
SANDRO A. CARRILHO
SANDROCARRILHO@PAGINAUM.COM

Quarta data mais importante no calendário do comércio, perdendo apenas para
Natal, Dia das Mães e Dia dos
Namorados, o Dia dos Pais
prevê aumento modesto nas
vendas em Castro da ordem
de pouco mais de 3%, se comparado ao mesmo período
de 2016. Essa é a avaliação
do presidente da Associação
Comercial de Castro, Anderson Gomes, diante do quadro
que passa o país. “Desde o
Dia dos Namorados o comércio se queixa da queda drástica
nas vendas, mas a sensação é
de melhora entre a sexta-feira
e o sábado que antecede o
dia dos pais”, avalia o presidente. Parte do dinheiro a
ser utilizado para as compras
do presente viria da sobra do
FGTS que, primeiramente, foi
utilizado para pagamento de

Anderson Gomes: Gasto com o presente será de R$ 40 a R$ 100

dívidas e arrumação da casa.
Outro dado destacado por
Anderson é o ticket médio a
ser gasto na compra do presente, que estaria entre R$ 40
a R$ 100. Entre os agrados

no topo da lista de preferência
do castrense aparece calçados
e vestuário, seguido de cosméticos e eletrônicos.
Anderson destaca que
apesar da crise, o município

de Castro pode se dar como
privilegiado, pois não sente
tanto como outros mercados
que são dependentes da indústria. Também ressalta que "a
economia está se desligando
da política e isso traz reflexos
positivos para o setor". Sobre
comprar ou não no mercado
castrense, o presidente da
Acecastro vai mais longe e
defende o comércio local que
"oferece um bom atendimento
e preços competitivos" se comparado a outros centros, como
por exemplo Ponta Grossa,
perdendo apenas na variedade
de marcas e produtos.
Próximo ano
Para quem pouco acredita
em mudanças, 2018 prospecta avanços para o setor de
compras em Castro, enfatiza
Anderson. “Com um calendário fechado para o ano todo,
trabalharemos as principais
datas com a intenção de atrair
ainda mais o consumidor e
para isso apostaremos em
premiações, sorteios, e no
estímulo para que os próprios
lojistas se engajem na ideia,
investindo na decoração de
suas lojas e promoções”.

OPERÁRIOS DA RUMO TIVERAM QUE REMOVER O ESTRAGO FEITO

Empreiteira asfalta trilhos e causa confusão
Divulgação / Renato de Oliveira

SANDRO A. CARRILHO
SANDROCARRILHO@PAGINAUM.COM
O que se diria se os trilhos
que cruzam a sua cidade fossem cobertos com pavimento
asfáltico? Que, no mínimo, por
lá não passariam mais trens e
haveria autorização dos órgãos
competentes para cobrí-los.
Esse é o pensamento mais
comum, mas nada disso aconteceu. Desde a quarta-feira
(9), até a tarde de quinta-feira
(10), funcionários da Rumo,
antiga América Latina Logística, utilizando-se de picaretas e
pás, removiam o pavimento que
cobria o trilho em cinco pontos
que cortam a cidade (Padre Piva,
Avenida Roni Cardoso – rotatória da Tratornew -, rotatória do
Condor, continuidade da Rua
Arthur Gomes Machado e trecho
que corta a Rua Tiradentes).
Entrevistado pela reportagem do Página Um, Diego
Martins, funcionário da Rumo, e
outros cinco operadores, disseram surpresos ao se depararem
com os trechos cobertos com
asfalto, quando percorriam os
trilhos em um vagonete. “Sempre realizamos o 'auto de linha',
que é a verificação dos trilhos
onde passará uma locomotiva.
No caso dos trechos de Castro, a manutenção antecederia a

Na quinta-feira, trator removia asfalto sobre os trilhos
na continuidade da Rua Arthur Gomes Machado
Divulgação / Sandro A. Carrilho

Divulgação / Renato de Oliveira

Na rotatória do Condor,
quarta-feira à noite

Diego Martins disse surpreso
com os trilhos cobertos

passagem de um trem que sairia
com vagões de Ponta Grossa,
com destino a [Joaquim] Murtinho, percorrendo 126 km”,

resumiu Diego. Perguntado
o que poderia acontecer se o
trabalho de manutenção desse
trecho não fosse feito, e uma

locomotiva acabasse passando
por esses trechos cobertos,
Diego respondeu que "poderia
ocorrer um descarrilamento",
que na linguagem popular, seria
o tombamento da máquina e o
que elas puxassem.
Mesmo com a presença da
Guarda Municipal que orientou o trânsito durante toda a
desobstrução das vias, nenhuma
autoridade municipal compareceu aos locais na tarde e
começo da noite de quarta-feira.
Procurado ao final da tarde de
quinta-feira pela reportagem do
Página Um, o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Paulo Nocera, não atendeu
as ligações feitas ao seu aparelho celular.

“

(...) poderia
ocorrer um
descarrilamento
se a locomotiva
passasse por
um dos trechos
cobertos

PROGRAMA NEGÓCIOS FUTUROS

Castrenses se destacam e
viajam para se aprimorar
Divulgação

Empresários foram para São Paulo e Rio de Janeiro

Da Assessoria
O Programa Negócios
Futuros, da Fundação Cargill,
realizado em Castro, ofereceu
a chance dos empreendedores
Geovanna Bublitz e Ezequeil
Fonseca buscarem alternativas para o desenvolvimento
de suas empresas e conhecerem novas possibilidades
de prosperidade nos seus
lucros. Além do apoio técnico
para ajudá-los a enxergar o
melhor dos seus modelos de
negócios, eles foram levados a
conhecer nas cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro, outros
métodos de aperfeiçoamento
e produção.
Há três anos trabalhando
no ramo alimentício para Food
Service, Geovanna tinha uma
empresa de massas italianas
caseiras. Hoje, com a ajuda
do programa, ela conseguiu
aumentar o seu modelo de
negócio, acrescentando o preparo e a entrega de pratos saudáveis ao cardápio do “Santa
Inês Pratos Fit”. Durante a
viagem realizada a São Paulo,
a empresária conheceu outros
empreendimentos que trabalham com esse segmento e
novas perspectivas de gestão
de negócio. “A maior lição que
estou levando e usando como
meta é que mais do que o emagrecimento, hoje, por meio
da minha empresa, eu posso
levar um pouco de saúde para
as mesas dos meus clientes”,
afirma Geovanna.
Já, o jovem Ezequiel Fonseca é dono da “Da Horta
Orgânicos”, empresa que
realiza entregas de kits de
legumes e verduras, que
teve início numa tentativa de
encontrar um mercado que
evitasse perdas no campo e
pudesse levar mais saúde às
pessoas na cidade. Por meio
do Negócios Futuros, ele conseguiu definir seu público-alvo
e enxergar os diferentes itens e
modelos para as suas vendas.
Durante sua estadia no Rio, o
empresário recebeu mudas e
sementes de um produtor de

família simples, que inspira a
todos mostrando como venceu barreiras lutando pelo
seu ideal: a produção de alimentos orgânicos. A principal
mensagem que Ezequiel leva
desse encontro é que “Não se
pode desistir! Sempre haverá
uma alternativa para seguir
em frente, lutando pelo nosso
objetivo e conseguindo assim,
sustentar a nossa família com
qualidade de vida. Acredito
que temos um propósito de
vida e sempre terão dificuldades, mas que com força
de vontade, conseguimos ir
longe”.
Os treinamentos e as etapas
tiveram suporte da empresa de
consultoria Semente Negócios. Para Cynthia Demetrio,
diretora de relações institucionais da consultoria, o Programa Negócios Futuros foi
de grande importância para
o fortalecimento do empreendedorismo na cidade, por
incentivar a complementação
da renda familiar, mobilização
de uma rede de apoio local e
desenvolvimento de negócios
inovadores. “Foi um aprendizado para todos os envolvidos, em especial para a nossa
empresa que acompanhou
cada um dos empreendedores.
É emocionante ajudar a sustentação e a transformação de
muitos negócios considerando
o estágio e o contexto inicial de
muitos deles”, afirma.
Além disso, por meio do
programa Negócios Futuros,
os empreendedores puderam
aprender a atuar de forma
sustentável. Segundo a presidente da Fundação Cargill,
Valéria Milliteli, somente com
um apoio efetivo aos novos
empreendedores, é possível
fortalecer a cadeia da alimentação no País. “É muito
importante que eles tenham
essa visão de como podem
encaixar a sua empresa na
dinâmica desse setor com
base nos princípios da sustentabilidade, que são capazes
de trazer maiores benefícios à
todos”, explica.
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Festival
Sertanejo’
agita PG em
setembro
Ponta Grossa recebe nos
dias 14 e 15 de setembro
o 'Festival Sertanejo Brotherhood'. O evento será
realizado no Pavilhão do
Centro de Eventos e a sua
realização coincide com
o aniversário do município.
Entre os nomes que prometem colocar o público para
dançar estão Marília Mendonça, Henrique & Diego e
Bruninho & Davi. Os valores
de ingressos, bem como os
locais de venda e o início
da comercialização ainda
não foram divulgados pelos
organizadores.
“Marília Mendonça estará na cidade no dia 14, véspera do feriado municipal.
No palco, a cantora apresentará sucessos como “Eu
sei de cor”, “Infiel”, e seus
novos hits “De quem é a
culpa” e “Amante não tem
lar”. A artista é uma das
mais requisitadas da atualidade com uma média
de 25 shows por mês. Em
números, nas redes sociais,
alcançou três bilhões de
visualizações e mais de 5
milhões de inscritos no canal oficial do Youtube.
“No dia do aniversário
da cidade, o show será em
dose dupla. Se apresentam
Henrique & Diego e Bruninho & Davi. As duplas fazem parte da nova leva do
sertanejo, que reformulou o
estilo, e vem agregando fãs
em várias partes do país.

Marília Mendonça

Henrique & Diego

Bruninho & Davi

de

2017

Especial Pais

Gravidinha Elaine com o papai Mauricio,
esperando ansiosos a chegada do Luis Gabriel
Divulgação

Parabenizo a
bonequinha
Laura pelo
seus 3 aninhos,
comemorados
no dia 8

Divulgação

Papai Paulo Henrique com os filhos Isaac,
de 2 aninhos, e Sara, de 2 Meses

Davi, de 4 meses,
com o papai Marlon

Jaqueline, grávida da Ivana, com o papai Iva

Papai Luan com o filhão Pedro
Antonio, de 10 Meses

Papai Thiago com
o filhão Lucas Antonio

Aniversário
de 4 anos
do garotão
Lorenzo
Moreira Pires,
na foto com
os pais
Rodrigo Pires
e Adriane
Ribeiro
Moreira
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17ª EDIÇÃO NA CIDADE DO LEITE

Novidades irão marcar a Agroleite 2017
Divulgação

Empresa
Internacional
participa pela
primeira vez
do evento

MUDANÇA NO CALENDÁRIO

Ponta Grossa transfere
Efapi para 2018
Da Assessoria

Da Redação
A 17ª Feira do Agroleite
em Castro, começa oficialmente na terça-feira (15),
cercada de muita expectativa
e com muitas novidades para
esta edição. Pela primeira
vez, tem entre os patrocinadores uma empresa estrangeira. A New Zealand Trade
e
Enterprise, agência
internacional de desenvolvimento de negócios da Nova
Zelândia, vai participar ao
lado de outras empresas
nacionais que acreditam no
evento. Também este ano, à
área que normalmente é destinada para demonstração
foi ampliada, graças a uma
parceria entre a Castrolanda,
Fundação ABC e o Centro
Estadual de Educação Profissional- conhecido como
Colégio Agrícola. Com isso,
expositores do Agroleite,

Em 2016, 54 mil pessoas visitaram a Feira

poderão participar de dinâmicas voltadas à produção de
silagem pré-secada.
A solenidade de abertura está prevista para às
10horas,na Cidade do Leite,
no Centro de Eventos, anexo
ao parque de exposições.
Novos atrativos
Um outro atrativo da Feira,
será o Shopping Agroleite.
Num ambiente de comercialização, os expositores poderão colocar à venda animais
jovens das raças que participam do evento- Holandesa

Preta, e Branca, Holandesa
Vermelha e Branca Jersey.
De outro lado, o Clube de
Bezerra, há mais de 25 anos
reúne crianças e estimula a
criação de gado, desde cedo.
O clube integra o Agroleite.
Mas não é de hoje que as
crianças roubam a cena. Elas
também desfilam com seus
animais e mostram desenvoltura e amor pelos bichinhos.
Além do Clube de Bezerras, há três anos é realizado
o Clube de Borregas, uma
outra atividade que compõe
a programação da feira e irá

acontecer no sábado (19), na
pista de julgamento, na tenda
de Ovinos. É prevista a participação de 20 crianças.
Superar metas
Para Frans Borg, presidente da Cooperativa Castrolanda, entidade organizadora
do evento, a expectativa para
edição do Agroleite, é superar o público que no ano passado levou para a feira 54
mil pessoas e ainda o volume
de negócios comercializados
que em 2016 atingiu a marca
de R$45 milhões.

Ponta Grossa - prefeitura
municipal de Ponta Grossa irá
readequar o calendário de eventos agropecuários no município
deste semestre. Com o sucesso
da I Fenovinos Paraná, que reuniu
produtores, técnicos e animais de
elite de todo o país, superando
as expectativas da organização, a
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) deve
focar em um calendário de eventos
técnicos, estendendo a realização
da 40ª Efapi para 2018.
De acordo com Ivonei Afonso
Vieira, secretário da Smapa, a
medida contribui para o fortalecimento da qualidade técnica
dos produtores da região, assim
como abre espaço para a realização da próxima edição da
Efapi, muito mais robusta. “O
sucesso da Fenovinos Paraná,
um evento de renome nacional
e internacional, foi um grande
marco para os produtores. Com
a realização de um calendário de
eventos técnicos nos próximos
meses, abrimos espaço para que

a Efapi seja planejada de forma
mais tranquila e inovadora, para
que sua 40ª edição seja um divisor de águas do agronegócio na
região”, declara.
O Prefeito Marcelo Rangel
salienta a importância da Efapi
para o município e vê na readequação do calendário um “sinal
do fortalecimento do setor e
da qualidade técnica da região,
reflexo das medidas de incentivo
da Prefeitura de Ponta Grossa.
Segundo Rangel, o município
segue planejando firmemente
seus passos, promovendo medidas de controle total do orçamento e crescendo, mesmo em
um momento difícil da economia
do país”. “Mais uma vez, a Prefeitura de Ponta Grossa põe em
prática medidas que contribuem
para o crescimento da cidade,
da agricultura e, como resultado,
também articula estratégias para
manter as contas do município
em dia. A Efapi é um evento de
qualidade e alcance inegável e
que estará presente em Ponta
Grossa, em 2018, com força
nunca antes vista”, finaliza.









3$Q~QFLR$JUROHLWH
VHJXQGDIHLUDGHMXOKRGH

Classificados a partir de R$ 2,00
SÁBADO, 12 A 15 DE AGOSTO DE 2017

(42) 3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!
 

FRETES MUDANÇAS
E VIAGENS
Com caminhão furgão, orçamento sem compromisso pelo
fone: (42) 9 9982-8784 – Luís.

! " #$ %!

 &

VENDO CASA
NA PRAIA
Medindo 64 m2, terreno 13 x
30 m2. Endereço: Av. Marumbi,
Nº16, Balneário Pontal do Sul
– Pr. Valor: R$ 69.000,00. Mais
Informações no (41) 999751239.


 

 

VENDE-SE CASA
Vende-se casa com três quartos,
sala, cozinha, banheiro e garagem
para dois carros, Rua Genario De
Sio, n° 35, Jardim Bela Vista, fone:
(42)9 9841-8129.

SÚMULA DE
LINCENCIAMENTO
AMBIENTAL
Arie Willem Bronkhorst, inscrito no CPF 222.041.489-20,
torna-se público que requereu
junto ao IAP, a Renovação de
Licença de Operação, para a
ATIVIDADE DE SUINOCULTURA na Chácara Lageado da
Siriema, Matricula 2391, localizada no município de Arapoti,
Estado do Paraná.

SÚMULA DE
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
Arie Willem Bronkhorst, inscrito
no CPF 222.041.489-20, torna-se público que requereu junto
ao IAP, a Renovação de Licença
de Operação, para a ATIVIDADE DE SUINOCULTURA
na Chácara D´anina, Matricula
5941, localizada no município de
Jaguariaíva, Estado do Paraná.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

 

  

GALPÕES
PRÉ-MOLDADOS
SEMI-NOVOS
Em oferta, de 80 m² por
R$ 8.500; de 100 m² por
R$ 11.500; de 200 m² por
R$ 22.000. Temos novos e
seminovos, um novo de 360
m² por R$ 45.000. Parcelamos nos cartões ou cheque
pré. Tratar no fone: (42)
99137-1214.

 

 

 

VENDE-SE AP NOVO
Ed. Piazza Allegra, Jd. Carvalho,
próximo ao Tozetto. Apartamentos com 2 e 3 quartos, alto
padrão, com varanda e churrasqueira, até 2 vagas de garagem, entrega no final do ano, a
partir de 299.000,00, em Ponta
Grossa (42) 99972-5387 / (42)
3224-3335.

VENDE-SE CHÁCARA
Localidade Campo Do Meio em
Castro, contendo casa, barracão
e leiteria, valor a combinar, fone:
(42)9 9848-9066.

 



ALUGO
APARTAMENTOS
Aluga-se apartamentos por dia
em Castro. Maiores informações
no Grande Hotel, Rua Cipriano
Marques, n º44. (42)3232-4388.

VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas novas atrás do
Caic, com dois quartos R$
140.000,00 e três quartos R$
160.000,00. Aceitamos financiamento pela Caixa Econômica. Tratar no fone: (42) 9
9911-6291.



 



  

 

VENDE-SE
AP NOVO EM PG
Ed. Cristal Jd. Carvalho, Minha
Casa Minha Vida, próximo ao
Tozetto e Condor. Apartamentos
com 2 quartos, opção de c/ ou
s/ suíte, com sacada e churrasqueira. Até 2 vagas de garagem:
Valor R$198.000,00 em PG. Fone

LANCER GT 2014

Vendo Lancer GT, ano 2014,
com procedência garantida.
Completo, com kit multimídia, mais teto solar. Lindo de
tudo. Valor de R$ 55.000.
Tratar no (42) 9 9972-0758.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
.
Estado do Paraná

VENDE-SE
APARTAMENTO
Ed Lariju Bairro são josé á 4
quadras da UEPG central, sala,
cozinha, banheiro, área de
serviço, 1 vaga de garagem, 3
quartos (1 suíte), 2 sacadas (1
fechada com churrasqueira),
carpete de madeira, gesso,
cortinas, box, chuveiros e luminárias, armários nos quartos,
banheiro e cozinha, apenas R$
295.000,00 em Ponta Grossa.
Tratar no fone (42) 99972-5387
/ (42) 3224-3335.

CASA EM
PONTA GROSSA
Alugo parte superior de sobrado
contendo três quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia
e cômodo para guardar objetos. Possui terreno nos fundos. Centro de Ponta Grossa,
três quadras do Shopping Paladium, na Rua Júlia Wanderley,
63. Direto com o proprietário.
Sem garagem. Valor de R$ 900,
mais taxa de água, luz. Tratar
com pelo telefone (42) 999720758.

CRUZADAS

ALUGA-SE
CASA NO CENTRO
Alugo casa no centro de Castro, contendo três quartos sendo uma suite, sala, cozinha
e banheiro, garagem, lavanderia e pequeno terreno nos
fundos. Valor de R$ 1.500.
Dois dos quartos e a sala
(com lareira), com acesso à
sacada. Cozinha com armários embutidos, e bancada em
granito absoluto. Uma quadra
do Senac. Tratar no fone (42)
9 9972-0758.

= EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – 20 (VINTE) DIAS = dos réus em
lugar incerto e eventuais interessados, ausentes, incertos e desconhecidos.
O Doutor NORTON THOMÉ ZARDO, Juiz Substituto da Vara Cível da
Comarca de Castro, Estado do Paraná, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania do Cível tramitam os autos de USUCAPIÃO
ORDINÁRIA DE TERRAS PARTICULARES, sob nº 0003806-34.2017.8.16.0064,
em que é requerente AGROPECUÁRIA ANALÂNDIA LTDA e requeridos
REINALDO CARDOSO e sua mulher ANA LUCIA CARDOSO e HENDRIK DE
BOER,
pela qual a autora pretende adquirir o domínio sobre: (Imóvel rural
denominado Fazenda Tamanduá “Gleba 1”, localizado no Município de Castro/PR,
com a área de: 228,2612 ha, perímetro: 12.386,94m ART nº 20172936090, contendo a
seguinte confrontação: Fazenda Tamanduá “Gleba 4”, matrícula nº 3751, de
ESPÓLIO DE GUSTAVO ROLIM DE MOURA e LAURA BANNACH DE
MOURA, São Gonçalo, de ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS CARNEIRO,
matrícula nº 8823 e 5018, RIO SÃO LOURENÇO, Fazenda Tamanduá “quinhão 2”,
de ANTONIO CLAUDIO BANNACH, matrícula nº 3758, propriedade de HENDRIK
DE BOER, Fazenda Santa Cruz de Baixo, de BRUNO HENRIQUE PETTER
CANEDO, matrícula 16475 e 5539, Rio Taquara, Santa Cruz de Baixo, de
ARMANDO RABBERS e SILVANA ZADRA RABBERS, matrícula 17563 e 8558),
sendo que mediante o presente edital, ficam CITADOS os réus em lugar incerto e
eventuais interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, e seus cônjuges se casados
forem, para que no prazo de 15 (quinze) dias, contestem a ação, sob pena de revelia.
Consoante disposto no Art. 344 do CPC/2015: “SE O RÉU NÃO CONTESTAR A
AÇÃO SERÁ CONSIDERADO REVEL E PRESUMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS
AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR”. E, para que chegue
ao conhecimento dos interessados, e futuramente ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei, e afixado cópia
no átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
de Castro, Estado do Paraná, aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho (07) do ano
de dois mil e dezessete (2017). Eu, _________ (Cleuza Marlene Resseti Guiloski),
Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por determinação do MM.
Juiz de Direito.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Emp. Juramentada– Portaria nº 02/2016

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
GRANJA ECONÔMICA AVÍCOLA LTDA torna público que recebeu do
IAP, a Licença de Operação para AVICULTURA instalada na CHÁCARA
WFB EM CARAMBEÍ-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
WILLEM FREDERIK DE BOER torna público que irá requerer ao IAP,
a Renovação da Licença de Operação para AVICULTURA instalada
na CHÁCRA WFB EM CARAMBEÍ-PR.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
.
Estado do Paraná
= EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = dos réus em
lugar incerto e dos eventuais interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, e seus
respectivos cônjuges, se casados forem.
A Doutora THAIS RIBEIRO FRANCO ENDO, Juíza de Direito da Vara
Cível da Comarca de Castro, Estado do Paraná etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania do Cível tramitam os autos de
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, sob nº
0003782-06.2017.8.16.0064, em que são requerentes
LUIZ CARLOS DE
ANDRADE e sua mulher ERONI DE OLIVEIRA DE ANDRADE, pela qual os
autores pretendem adquirir o domínio sobre: “Imóvel localizado na Colônia Santa
Leopoldina, neste município de Castro/PR, com a área de 12.167,65 metros
quadrados, ou 1,2167 hectares ou 0,50 alqueire, contendo a seguinte confrontação:
terras de CHRISTIAN LUIZ CHRISTÓFORO, WILHEMINA M. VOORLEYS
MARTINS, VALDIRENE APARECIDA RIBEIRO, HECHANDT FREDERICH,
AUGUST AARDOM HECHANDT, HAMILTON MENARIM, ALCIR ANTÔNIO
KORDEL e ESTRADA MUNICIPAL”, sendo que mediante o presente edital, ficam
CITADOS os réus em lugar incerto e eventuais interessados, ausentes, incertos e
desconhecidos, e seus respectivos cônjuges, se casados forem, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, querendo, contestem a ação, sob pena de revelia. Consoante disposto
no Art. 344 do NCPC: “SE O RÉU NÃO CONTESTAR A AÇÃO SERÁ
CONSIDERADO REVEL E PRESUMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS AS
ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR.” Observação: O
processo (acima indicado) tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo
endereço na web é https://portal.tjpr.jus.br/projudi/. Todos os atos processuais
ocorrerão, exclusivamente, pelo sistema eletrônico (C.N. 2.21.3.1). O acesso ao
sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório,
devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema
eletrônico (OAB). Documentos devem ser anexados em formato digital em arquivos
com no máximo 2MB cada. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e
futuramente ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que
será publicado na forma da lei, e afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná,
aos quatorze (14) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezessete (2017).
Eu, _________ (Cleuza Marlene Resseti Guiloski), Empregada Juramentada, que o
digitei, subscrevi e assino por determinação do MM. Juiz.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Emp. Juramentada– Portaria nº 02/2016
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VIOLÊNCIA ESPERADA

PCC promete atacar Ponta Grossa
Ameaças
foram feitas
por mensagens
de whatsapp
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
SEGURANCA@PAGINAUM.COM

Ponta Grossa – Policiais de
Ponta Grossa passaram a sextafeira (11) mobilizados na tentativa de identificar os autores de
alguns áudios espalhados em
grupos de whatsapp. De acordo
com a Polícia, seriam crimino-

sos envolvidos com a facção
criminosa Primeiro Comando
da Capital (PCC), que estariam prometendo ‘atacar’ Ponta
Grossa em represália à morte
de um ‘amigo’.
As autoridades explicaram que o áudio surgiu após o
confronto ocorrido na tarde de
quinta-feira e que resultou na
morte de Vinício de Jesus Leme,
25. No áudio uma pessoa fala “o
comando tá chamando todos os
irmãos e pais, e que é aliado, e
estão montando um time, e vai
fazer uma retaliação hoje [ontem]
na cidade”.
Já em outra mensagem, o
homem diz “vamos dar um salve

geral para a rapaziada, irmãos
que estão entocados, hoje o
bagulho vai ficou louco, tem todo
o amparo legal, vamos seguir na
caminhada. Se um foi pra vala,
vamos julgar a morte do parceiro
e do irmão, juntos somos fortes”,
afirmou o suposto integrante.
Confronto
O homem morto pela Polícia
Militar, na tarde de quinta-feira,
na Vila Cipa, era foragido da
Penitenciária Estadual de Ponta
Grossa (PEPG). De acordo
com as informações da Polícia
Militar, Vinício usou um revólver
calibre 38 ao avistar a presença
dos policiais. Ele teria atirado e

os policias revidaram. Na casa
de Vinício, os militares encontraram um caderno com supostas anotações do PCC.

“

(...) Se um foi
para a vala,
vamos julgar
a morte do
parceiro e do
irmão, juntos
somos fortes.

A CADA SEMANA MAIS DOIS CASOS SÃO REGISTRADOS

Onda de roubos assusta castrenses
O castrense nunca foi tão
assaltado como nos últimos
meses. A cada semana nos deparamos com esse tipo de violência.
Ou o vizinho foi vítima dos criminosos, ou o filho, irmão, a loja
do conhecido. Policiais elencam
hipóteses que podem explicar
o aumento de roubo na cidade,
entre elas na ação de organizações de criminosos e a desestruturação das Polícias Militar e
Civil que, há algum tempo, passam por dificuldades como viaturas paradas em manutenção e
presos em delegacias por falta de
vagas no sistema penitenciário.
De acordo com a autoridade
policial, o aumento do roubo
pode também ter consequência
da sofisticação das quadrilhas
nos últimos anos. “A violência ou grave ameaça é cada vez

mais empregada para driblar o
aumento de segurança privada e
as estratégias policiais”, disse o
delegado Victor Loureiro, completando que “nos últimos anos
houve um crescimento de prisão
por furto e roubo na cidade. Será
que essas pessoas, ao passarem
pela escola do crime, não assumiram compromisso maiores com a
criminalidade? É uma hipótese”,
observou.
Em conversa com a estudante
de direito Ana Júlia, ela disse
que a situação poderia melhorar
se priorizassem uma campanha
que faça a população denunciar
os crimes contra o patrimônio.
“É preciso ser registrado em
uma delegacia ou após chamar
a PM. A subnotificação gera
dificuldades nas investigações.O
ideal é a polícia ampliar a forma

de registro. Tem que fazer um
cuidadoso registro de cada um
dos casos. Ela precisa pedir o
máximo possível sobre descrição, incentivar o registro. Funciona como um quebra-cabeça,
quanto mais informações ou
peças será possível ter um quadro melhor sobre o que está
acontecendo”, sugeriu.
O assunto está em pauta pelo
grande número de ocorrências
que a polícia vem registrando.
Apenas nessa semana, mais de
cinco casos chegaram até a delegacia.
Em um deles, o setor de
Inteligência da Civil investiga
a ação de dois bandidos que
atuaram no início da semana
na região da Vila Santa Cruz,
na avenida Nicolau Jacob Filho.
Conforme as vítimas, os crimi-

nosos renderam o funcionário de
uma empresa e fugiram com um
malote de dinheiro e cheques. O
valor levado pelo bandido não
foi repassado pelos policiais.
Em registro a PM divulgou
que o assalto aconteceu em horário de ‘pico’ por volta de 12h45.
“A vítima saía do depósito da
empresa com o próprio carro,
quando foi surpreendida por
homens que pegaram o malote e
fugiram em um carro prata”.
O outro caso foi do estabelecimento Armazém do Jeová,
relatado no plantão policial.
O local foi invadido por três
homens armados. No momento
do crime a sobrinha do dono,
uma menina de 14 anos e a funcionária, estavam na loja.
Até o momento ninguém foi
preso.

TRANSPORTE ESCOLAR E PRIVADO

Operação fiscaliza vans em Castro
Guarda Municipal, Conselho
Tutelar, Polícia Militar e Departamento de Fiscalização da
Prefeitura Municipal de Castro,
realizaram nesta semana uma
operação para fiscalizar vans do
transporte escolar privado.
Foram averiguados a documentação do veículo e do motorista, alvará de funcionamento e
estado geral do carro. Aqueles
que estavam irregulares foram
notificados e terão prazo para

EM OPERAÇÃO POLICIAL

Confronto
armado acaba
com um morto
Ponta Grossa - Confronto
armado entre policial e criminoso resultou em morte na tarde
de quinta-feira (10), em Ponta
Grossa. Segundo os registros um
homem de 25 anos foi baleado,
não resistiu e entrou em óbito.
De acordo com a PM, a
troca de tiros foi em uma casa
na rua Thaumaturgo de Azevedo,
durante operação para encontrar
os autores do arrastão registrado
na noite de terça-feira (8), em um
bar da cidade.
Os policiais informaram que
ao chegaram no local, foram recebidos a tiros e revidaram. O suspeito de ser o autor dos disparos
foi atingido e morreu na hora. Os
policiais não se feriram.
De acordo com a polícia, o
homem era foragido do sistema
prisional e tinha mandado de prisão em aberto. Na casa, os policiais apreenderam um revólver e
munição, além de seis quilos de
maconha.
O nome da vítima, até o fechamento desta edição, não havia
sido divulgado pelo IML.

se adequar. Quem não cumprir
a lei poderá ter seu veículo recolhido, além de pagar multas e
estadias.
Para se adequar ao transporte escolar é preciso alvará, o
veículo deve estar com a documentação em dia, possuir tacógrafo e faixas identificadoras.
O motorista deve ter curso na
área, CNH compatível, idade
mínima para esse tipo de atividade, além de não responder a

processos na justiça.
De acordo com o diretor
de Segurança Pública de Castro, Antônio Sergio de Oliveira,
esta é a primeira operação do
ano e foi deflagrada após várias
denúncias de irregularidades,
principalmente de motoristas
que atuam clandestinamente.
Ele destaca que a fiscalização
vai continuar com mais frequência para resguardar a segurança
das crianças transportadas e da

população.
“Quem desenvolve atividades de transporte escolar deve
estar com tudo rigorosamente
em ordem para evitar acidentes e garantir a segurança das
crianças transportadas. Os pais
também devem ajudar e procurar saber quem está transportando seu filho e se cumpre as
exigências da lei”, finalizou.
* Com assessoria

Dupla é levada à DP por roubo
Carambeí – Na noite de
terça-feira (8), dois homens
foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Carambeí,
acusados de arrombarem uma
loja, localizada na Avenida dos
Pioneiros, no centro da cidade.
Durante a ocorrência, um
menor de 17 anos e um jovem
de 18 anos foram flagrados.
Segundo os policiais a dupla
ainda estava dentro do estabe-

lecimento comercial, com uma
mochila repleta de materiais
de pesca, furtados da loja.
O roubo foi percebido
pelo próprio dono que avistou
a janela da loja quebrada e
quando ele entrou no local, viu
os criminosos. Imediatamente
a Polícia Militar foi acionada e
conseguiu deter os rapazes.
Além dos produtos apreendidos, os policiais também

encontraram duas pistolas de
pressão e duas toucas balaclavas- Toucas que bandidos
usam para não serem reconhecidos.
Diante da situação a dupla
foi levada à delegacia para
a realização do flagrante. O
Conselho Tutelar da cidade
também foi chamado, pois, a
ocorrência envolveu um adolescente.

SUSPEITA TENTATIVA DE SEQUESTRO

Pai evita que filha seja sequestrada
Telêmaco Borba – Ainda
na procura pelo menino Luis
Felipe, de dois anos, desaparecido em Telêmaco Borba, a
polícia da cidade se deparou
com uma tentativa de sequestro
no inicio da tarde de quartafeira (9). Conforme a Civil, o
caso foi relatado por um morador do bairro Monte Carlo por
volta de 12h50. Por sorte, o
pai da menina percebeu a ação
a tempo e evitou que a filha
fosse levada por um casal.

Para a PM, o homem
disse que escutou um assobio
enquanto estava sentado no
sofá de casa, quando olhou pela
janela viu uma mulher morena
de cabelos curtos e óculos chamando pela filha. A mulher oferecia balas.
O pai contou que em pouco
tempo a filha foi convencida a
chegar mais perto da mulher.
“Sai para fora da casa no
momento em que a mulher tentava pegar ela no colo para pas-

sar pelo portão”.
Assustada a suspeita entrou
em um carro modelo Celta,
branco, com placas de Telêmaco
Borba e tomou sentido ignorado.
Além da mulher o homem avistou mais uma pessoa no carro,
que estava no volante.
A PM realizou patrulhamento por toda a região, mas
não encontrou nenhum veículo
ou suspeito do caso, que agora
será investigado pela Polícia
Civil.

PLANTÃO
Gerente do BB tem
o carro roubado
As primeiras horas da
madrugada de sexta-feira
(11) não acabou bem para o
gerente geral da agência do
Banco do Brasil de Castro,
Luciano Augusto de Oliveira,
que teve o seu automóvel
Sandero roubado quando
saia de um respeitável esta-

belecimento comercial da
cidade. Nas redes sociais, o
assunto da manhã foi esse,
inclusive chegou-se a falar
em agressão física praticada
pelos ladrões, o que não foi
confirmada pelas autoridades
policiais, que afirmaram desconhecer o ocorrido.

PM procura trio acusado
de assaltar uma cafeteria
Polícia de Castro está
mobilizada para encontrar
o paradeiro de três rapazes acusados de entrarem
armados com revólver e
assaltarem um estabelecimento comercial na noite
de quarta-feira (9). Em
boletim a PM divulgou
que o crime aconteceu
por volta de 20h30 na rua
Rui Barbosa, na Vila Rio
Branco. No local funcio-

nada uma loja e uma cafeteria.
As
vítimas
relataram que o trio pegou o
dinheiro, alguns objetos
e vários produtos da loja,
logo depois fugiu em direção ao Parque Lacustre. A
equipe realizou patrulhamento, mas ninguém foi
encontrado.
O caso foi repassado à
Polícia Civil.

Agredido em frente a casa
Em Castro, um rapaz de
24 anos foi vítima de lesão
corporal em frente a sua
própria casa. O crime foi
registrado pela Polícia Militar na noite de quinta-feira
(10), por volta das 22h30,
no Jardim das Araucárias.
O solicitante da Polícia Militar relatou que o
jovem foi chamado no portão por um homem, quando
chegou perto, o suspeito
desferiu várias coronhadas
na vítima. Além disso, o

homem também deu tiro,
mas não acertou ninguém.
Ao escutarem barulhos da
confusão, vizinhos socorreram e encaminharam o
morador até a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
para receber os primeiros
socorros.
A Polícia Militar realizou patrulhamento pela
região, mas não encontrou
o autor do crime. A Polícia
irá investigar a autoria e
motivação do crime.

23 pessoas abordadas
Palmeira – Polícia Militar, de Palmeira, realizou na
quinta-feira (9), Operação
Policial no centro da cidade.
De acordo com o registro dos

militares, cerca de 23 pessoas em atitudes suspeitas
foram abordadas, além disso,
três veículos também receberam ordem de parada.

Preso por tráfico de drogas
Palmeira – Situação de
tráfico de drogas, desacato
e resistência foi registrada
pela Polícia Militar de Palmeira, na madrugada de
quinta-feira (10). A ocorrência aconteceu na rua
São Sebastião, no bairro
Rocio II.
Conforme o boletim, a
equipe policial apreendeu

drogas com um rapaz de 29
anos. o suspeito foi encaminhado à delegacia local.
De acordo com os policiais
o rapaz havia discutido com
sua esposa e estava sendo
bastante agressivo. Além
disso, durante a abordagem o suspeito desacatou
os policiais e resistiu a prisão.

Morre na BR-376
Ortigueira - Homem de
53 anos morreu após ser
atropelado por uma caminhonete na BR-376, em
Ortigueira. O acidente aconteceu no início da noite de
quarta-feira (9), em frente
ao serviço de atendimento

ao usuário da concessionária Econorte, responsável
pelo trecho, próximo ao
trevo de entrada da cidade.
O corpo foi levado para
o Instituto Médico-Legal
(IML) de Ponta Grossa, na
mesma região.

Foragido é baleado em
Telêmaco Borba
Telêmaco Borba
Homem acabou baleado na
última terça-feira, em Telêmaco Borba. De acordo
com a Polícia Civil, que
está investigando o caso,
Emerson da Silva, natural
de Ortigueira, tinha em seu
desfavor um mandado de
prisão em aberto.
O caso foi registrado na

uua Olímpio Vieira de Campos, no bairro Socomim,
perto do meio dia. Informações dão conta que ele foi
socorrido e encaminhado
para o Hospital Doutor Feitosa. A situação de saúde
dele não foi confirmada,
porém, ele deixou o local
da ocorrência em estado
grave.
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Divulgação

Há dois anos nascia essa figura; Frederico
filho de Bianca Ferraz e Guilherme
Lazarini. Eu não sei expressar em palavras,
nem mesmo o grande amor que sinto em
meu coração, que hoje bate muito feliz
por ser o seu dia, meu querido neto
Frederico. Peço à Deus que cubra
de luz a estrada da sua vida, e que ela
seja longa e muito feliz. Parabéns!

Enfim
chegou
seus 21
anos. Um
dia muito
especial
para a bela
Bianca
Iank que
comemorou
seu níver no
dia 9
Divulgação

Estreando
14 anos nesse
domingo (13),
a gatíssima
Amanda de Lima
Carrilho, filha de
nosso diretor
Sandro Adriano
Carrilho e Silvana
de Lima

Divulgação / Joana Baizan

Em ritmo de
aniversário
Patricia
Batista que
na quintafeira (10)
recebeu
muitos
parabéns
pela
passagem
de seu
aniversário

Divulgação

11/08

Luciane Scheneider
Matheus Ortiz
Alle Martins

12/08

Parabéns pelo seu dia,
Luiza! Que você continue
sendo esta menina linda
que enche de felicidade
a mamãe Tatiane
Wengrat. Aproveite o seu
dia para brincar, pular,
correr e sorrir muito com
os seus amiguinhos. Feliz
aniversário, linda!

Os castrenses Guido Teixeira Jr, Ieda Mara Oliveira, Sionara
Dobis, Ivanira Biscaia e o Pastor Cláudio Duarte; ele que
se tornou um fenômeno do YouTube, simpático e muito
carismático sempre traz leveza em suas mensagens, inclusive
em entrevistas. Ele possui opiniões bastante interessantes,
sobre assuntos diversos. Um dos pontos que mais chama
a atenção em suas mensagens é o bom humor e o
hábito de fazer piadas entre as mensagens evangélicas
Divulgação

Divulgação

Julia Morandi Stumpf
Julio César dos Santos

13/08
Amanda de Lima Carrilho
Marina Rodrigues Mennitti
Alessandra Maya
Augusto I. Beck
Camila M. Ramos Schulz
Carolina Rabbers
Felipe Augusto Sutil
Karin Bresky Kaliz
Patricia Langendyck

14/08

Jucimara Carneiro
Virginia Rabbers

Parte da diretoria da Acecastro, associados e
comunidade, tiveram uma manhã de sexta-feira (11)
diferente. Eles foram recebidos na Alegra Foods, onde conheceram as instalações e a produção dessa indústria que
não para de crescer. Elogios foram muitos!

Destacada assistente
administrativa do Sicredi
Campos Gerais, Jéssica Los
comemorou no sábado (5) o
seu aniversário. Parabéns!

ÁRIES - No trabalho, você
segue buscando independência.
Coloque suas ideias em prática para
faturar uma grana extra.
Cor: dourado.

LIBRA - Parceiros e colegas
serão importantes para que as coisas caminhem bem no trabalho. Boa
fase para quem lida com o público
Cor: vermelho.

TOURO - No serviço, deve
cumprir sua rotina sem grandes
surpresas. Nada de pensamentos
pessimistas ou atitudes negativas.
Cor: Cinza.

ESCORPIÃO - Se está em
busca de novas oportunidades profissionais, prepare-se e se concentre
naquilo que deseja. Não descuide
da saúde. Cor: laranja.

GÊMEOS - Seu grau de ansiedade pelas coisas que ainda não
aconteceram está elevado: tente se
controlar.
Cor: amarelo.

SAGITÁRIO - Pode sentir
vontade de se arriscar em novos
negócios. Há chances de perdas.
Novas conquistas podem rolar.
Cor: creme.

CÂNCER - Coisas importantes
podem acontecer no emprego. Se
busca uma nova ocupação, há chances de pintar alguma coisa: fique de
olho. Cor: rosa.

CAPRICÓRNIO - Se está sem
emprego, pode tentar ganhar um
dinheirinho extra com coisas que
pode fazer em casa.
Cor: azul-vivo.

LEÃO - Terá mais chances
de sucesso em tudo o que fizer,
aproveite o período. A Lua ariana
faz crescer em você.
Cor: branco.

AQUÁRIO - Continue se
esforçando e as recompensas virão.
Ótimos contatos com os vizinhos.
Relacionamento devem ser resolvidos com diálogo. Cor: bege.

VIRGEM - Mantenha os olhos
abertos quando o assunto for grana.
No trabalho, ciclos terminam e outros começam. Cor: verde-escuro.

PEIXES - Pode pintar uma
grana para ajudar a quitar dívidas.
Atenção para não focar apenas no
lado material. Cor: azul-marinho.

