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Divulgação

praça cívica

Plantio de
àrvores
A Secretaria Municipal
de Meio Ambiente iniciou, na
quarta-feira (16), o plantio
de árvores adultas na Praça
Cívica localizada no centro
da cidade. A ação é realizada
com base no Plano Municipal de Arborização Urbana
- PMAU. O secretário municipal de Meio Ambiente, Jean
Andrusko, esclareceu sobre
o plantio das espécies de ipê,
criticado por alguns munícipes após o anúncio na página
da prefeitura no Facebook.
		

Sindicato Rural
recebeu Osmar Dias

no sábado

Campeã
Suprema
irá
encerrar
Agroleite

A reunião do Núcleo Sindical Rural dos
Campos Gerais, realizada na quinta-feira
(17), no Sindicato Rural de Castro, contou
com a presença de dez presidentes de sindicatos, lideranças rurais, empresários, do
ex-senador Osmar Dias e ainda do deputado
página 4
estadual Márcio Pauliki.

página 7

TROFÉU AGROLEITE

Cerimônia 'premiou'
os melhores de 2017

página 4

mudanças

Zona
Eleitoral de
Carambeí
passará a PG

Divulgação / Christian Christóforo

Divulgação

Carambeí que hoje pertence a 16ª Zona Eleitoral de
Castro, deverá ser transferida
para a 139ª zona eleitoral de
Ponta Grossa. Ainda na região, Ponta Grossa deverá ter
duas zonas eleitorais, extintasa 197ª e a 198ª. A proposta
foi apresentada na quinta-feira
(17), pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná-TRE/
PR, que levou a alternativa ao
Tribunal Superior Eleitoral
página 5
(TSE).		

vENCEDORES em

2017

Em noite de gala, a Cooperativa Castrolanda premiou os melhores da cadeia do leite em 2017, na noite de quarta-feira (16),
os vencedores do Troféu Agroleite, em sua 17ª edição. O evento que teve lugar no Memorial da Imigração Holandesa foi decorado
para receber os representantes das empresas finalistas. Ao todo 52 empresas são finalistas do prêmio que homenageia os destaques
página 7
do segmento em 18 categorias distintas.

Divulgação

AO LADO DE MÁRCIO PAULIKI

FOZ DO IGUAÇU

Richa abre
Conferência
das Cidades
vereador Joel Fadel

projeto

Câmara
aprova Horta
Comunitária
O projeto que pretende
criar Programa de Incentivo á
Implantação de Hortas Comunitárias no munícipio, apresentado
pelo vereador Joel Elias Fadel
em sessão ordinária da Câmara
Municipal na quarta-feira (16),
foi aprovado em primeira discussão. A ênfase deste projeto é a
responsabilidade social, visando
proporcionar a participação das
comunidades na utilização produtiva de áreas ociosas.
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O governador Beto Richa
abriu na noite da quarta-feira
(16), em Foz do Iguaçu, a
6a. Conferência Estadual das
Cidades, e disse que o encontro deve ser um indicador de
ações a serem adotadas para
que as cidades cumpram a
sua função social, tornandose entes mais inclusivos e
participativos, conciliando
desenvolvimento econômico
com igualdade social e preservação do ambiente.
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Divulgação

governador Beto Richa

Osmar Dias visita Carambeí
Divulgação

Colocando-se como pretenso
candidato ao governo do Paraná,
o ex-senador Osmar Dias, acompanhado do deputado estadual
Márcio Pauliki, ambos do PDT,
foram recebidos na tarde de
quinta-feira (17) pelo prefeito de
Carambeí, Osmar Blum (PSD),
em seu gabinete, e disse que visi-

tava o município para "conversar,
discutir com a população, e se
apresentar". Mesmo em siglas
diferentes, tanto Osmar Dias,
quanto Blum, são da opinião que
se deve deixar de lado as ideologias
políticas e pensar em objetivos
comuns, com o olhar voltado para
página 3
a comunidade.

Somem equipamentos da UTI
Divulgação

Osmar dias e Pauliki são recebidos por vereadores e secretários

Palmeira
recebe
investidores

Palmeira realizou a primeira
reunião de trabalho do Programa Municipal de Atração de
Investimentos (Pmai), criado
pela Agência Paraná de Desenvolvimento, com participação
do setor público, investidores
página 3
e instituições.

Ginásio lota
na abertura
do JEPAL

Ginásio Sebastião Amâncio
dos Santos ficou lotado para
a abertura da 16ª edição dos
Jogos Estudantis de Palmeira.
Na arquibancada estavam reunidas a comunidade escolar,
familiares de atletas, amigos e
página 5
fãs de esporte.

hospital Anna Fiorillo Menarim

Quase oito meses depois da nova administração assumir a
prefeitura de Castro, será aberta uma sindicância para apurar o
destino de equipamentos do setor de UTI- Unidade de Terapia
Intensiva do hospital municipal Ana Fiorillo Menarim. Esses materiais teriam sido adquiridos ainda na gestão anterior do prefeito
página 5
Moacyr Fadel.					
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EDITORIAL

Informe Publicitário

NOTORIEDADE
A décima sétima edição do Agroleite em
Castro ainda nem terminou e já colhe frutos
altamente reconhecidos pelos próprios expositores. Classificada como uma feira organizada
e tecnificada do setor, se transformou na vitrine
da cadeia do leite no país e vem recebendo elogios de todas as partes, num evento que soube
valorizar a classe leiteira, desde o pequeno agricultor até os grandes investidores.Seu sucesso
foi a base para atrair, pela primeira vez, a participação de empresa estrangeira, fato este que
lhe conferiu notoriedade internacional.

DE JOSÉ

ALMEIDA FONSECA

História do selo lembra
nostalgia filatélica

Um bom líder deve
aprender a aceitar críticas
* Chinghua Tanh
Muitos empresários e governantes têm dificuldade para
aceitar críticas e ouvir o que as
pessoas têm a dizer sobre o seu
comportamento - uma atitude
que pode influenciar a administração dos negócios e prejudicar
o trabalho em equipe. Na maioria das vezes, ser criticado não
é uma situação agradável, mas
pode servir para provocar uma
autorreflexão e ajudar a identificar problemas e falhas.
Ter a humildade suficiente
para ouvir sugestões e reclamações era um dos segredos
de administração do imperador
Tang Taizong, um dos maiores
líderes da história. Responsável
por transformar a China em um
dos países mais poderosos do
mundo, ele costumava dizer que
um líder esclarecido escuta opiniões diferentes, dá atenção a
diversos pontos de vista e escuta
os conselhos dos outros.
No governo de Taizong, a
tarefa de supervisionar os funcionários era do censor imperial, que tinha autoridade para
investigar queixas e até remover
do cargo qualquer homem que
violasse a lei, não agisse com
justiça, deixasse de implementar
políticas públicas ou gastasse
demais. Mas não apenas os funcionários eram supervisionados:
existia também o contestador,
que tinha como função criticar o
imperador por comportamentos
impróprios e políticas equivocadas. Isso garantia que Taizong
escutasse queixas e refletisse
sobre seus próprios erros, além
de incentivar os funcionários a
falar com franqueza.
Mas o que essas práticas de
um longínquo império chinês
podem nos ensinar em pleno
século 21? Em tempos de democracia, a liberdade de expressão
é valorizada e as leis protegem os

direitos das pessoas de expressar sua opinião com franqueza.
No entanto, há muitos “feudos”
em uma sociedade democrática
(corporações, hospitais, escolas, faculdades, agências governamentais e organizações de
caridade) nos quais os administradores têm um poder enorme
sobre os administrados.
Um chefe exerce uma ampla
influência sobre a vida de seus
funcionários, já que tem o poder
de contratar, demitir, promover
ou rebaixar as pessoas, cujos
meios de vida dependem dele.
Mesmo que os colaboradores
saibam que o comportamento
de seu empregador é ilegal ou
antiético, eles podem realmente
falar o que pensam? Podem
expressar opiniões sem se preocupar com a reação de seus
superiores e colegas? Podem
ser sinceros, independentemente de interesses próprios?
Qual a probabilidade de fazerem
denúncias?
Nos dias atuais, quantos
chefes incentivariam seus subordinados a criticá-los, como Taizong fez, além de recompensar
aqueles que se manifestavam?
Ao refletir sobre os abusos de
poder de governos e de corporações com os quais nos confrontamos hoje, pergunto-me se um
contestador não mereceria um
lugar em nossa sociedade. Isso,
certamente, ajudaria a reparar
muitos dos males de nossas instituições.
* Chinghua Tang fez
graduação na London
School of Economics e foi
o primeiro chinês a conseguir um MBA em Harvard.
É autor do livro “O guia do
líder”, lançado em 2017 pelo
selo Planeta Estratégia, da
Editora Planeta.

Antigamente as cartas eram enviadas com o
porte a pagar quando fossem entregues. Às vezes o
destinatário não o queria e
devolvia causando prejuízo.
Então, criaram o selo para
pagamento antecipado da
taxa de entrega das cartas.
Esta historia se materializou
quando recebi a autobiografia do filatelista Dirceu Teixeira de Lima, juntamente com uma
coletânea de documentos históricos que falam da sua vida.
Colecionar selos do Brasil foi uma ambição do passado e
hoje sou um filatelista nostálgico e pagarei o “porte” desta
correspondência, a moda antiga, colocando em exposição
uma parte da minha coleção, não em tempo real de uma reunião de colecionadores, mas em tempo do Jornal Página Um.
Pois, o Brasil foi à segunda nação do mundo a usar o selo
nas correspondências, com os denominados “Olhos de boi”,
depois vieram o “Olho de cabra” e os selos do Império. Mas
o problema, aqui não é esse o importante é dizer que agora
se soma um novo capítulo, a história do amigo e filatelista
Dirceu Teixeira de Lima. Digo a verdade, Dirceu não esqueceu o conselho do seu avô, de nunca usar a mentira e como
filatelista sempre usou o “filigranoscopio” para identificar a
“filigrama da vida.” Não se esqueceu da criação do Clube
Filatélico Presidente Garrastazu, que faz lembrar o saudoso
Dr. Sidney, Annette e Boris Langendyk e outros. Da primeira
exposição Filatélica realizada em Castro. Fez-se presente no
dia do lançamento do carimbo filatélico comemorativo dos
25 anos do Lions Clube de Castro, cujo carimbo foi usado
para carimbar as correspondências de uma semana no correio de Castro. Nesta empreitada, ainda Dirceu registra o
seu período romântico da adolescência. Entre os fatos inusitados foram o de ser cumprimentado pelo Presidente da
República Getúlio Vargas, numa parada na estação ferroviária
de Calógeras, onde seu pai era telegrafista e seu avô bombeiro. Outro acontecimento inusitado foi de “matar” a sede
do carro e do Governador Manoel Ribas na rodovia entre
Arapoti e Wenceslau Braz. Dirceu nos seus oitenta anos de
vida aprendeu a viver momentos difíceis, alegres, inusitados,
a enfrentar trabalhos pesados tanto físicos como psicológico
e com a mão de Deus conseguiu plasmar a sua personalidade
de cidadão honesto, que só cresce como pessoa. Não sou
contra a modernidade, o uso da tecnologia que faz com que
o atendimento seja automatizado e impessoal, que provoca
transformações radicais na vida em curto espaço de tempo,
provocando reações e desajustes. Digo, ao “calceteiro” que
descreveu a sua história nos “paralelepípedos” que estão na
rua da sua vida. Não é fácil manter hoje a vivência de outras
décadas, como a cultura, o talento, as idéias, as imaginações
e o caráter de cada um. Dirceu, Platão já dizia: “A maior
vitória do ser humano é a conquista de si mesmo”.
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O plano de trabalho da CPI do BNDES prevê “análise minuciosa” de vantagens para a Justiça das informações obtidas em depoimentos de beneficiários de acordos
de delação premiada, como Joesley JBS e cia. O plano é
assinado pelos senadores Davi Alcolumbre (DEM-AP),
presidente, e Roberto Rocha (PSB-MA), relator da CPI.
Alguns acordos não protegeram o interesse público, suspeitam os senadores.
A CPI do BNDES cita o caso da J&F/JBS como um
dos exemplos de acordos “exageradamente benéficos”
aos criminosos. O documento da CPI lembra que acordos sequer resultaram em prisão, e acordos “exageradamente benéficos” para os bandidos.
O plano da CPI do BNDES prevê trabalhos até o
fim de setembro, quando serão ouvidos depoimentos de
testemunhas e investigados.

DO HORROR
O ataque terrorista de ontem em Barcelona, na Espanha,
matou ao menos 13 pessoas e deixou outras 50 feridas. O atentado foi cometido por uma van, que atropelou várias pessoas que
passeavam por Las Ramblas, um dos locais mais visitados e que
atraem turistas na cidade. O Estado Islâmico assumiu a autoria
do atentado.

SURTOU
Desde que percebeu que terá
o mesmo destino da senadora
Kátia Abreu no PMDB, Requião
vocifera contra as cabeças que

trabalham pela sua expulsão.
Especialmente Romero Jucá.
Não economiza impropérios. Ao
estilo de sempre.

NO CACETE
Requião protocolou no Diretório Nacional do PMDB e na
Câmara dos Deputados, dois pedidos: o que trata da expulsão do
ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, preso em Curitiba, e o da
suspensão do presidente do PMDB, senador Romero Jucá (RR).

BATINAS
O padre Reginaldo Manzotti, autor do livro Batalha
Espiritual, há mais de 20 semanas nas listas dos mais vendidos, lança em setembro Meu
primeiro encontro com Jesus,
para crianças. No mesmo mês,

grava seu 14º disco e está preparando outro livro na linha de
superação. Outro padre cantor,
Fábio de Mello, apareceu no
programa de Luciano Huck e
também no corpo de jurados
de Popstar.

FIM DA MILITÂNCIA
O ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, encerrou 40 anos de militância no PCdoB. A informação foi confirmada
pela presidente nacional do partido, Luciana Santos. “Entretanto,
dada a convergência de opiniões políticas e os fortes laços que
continuam ligando Aldo ao nosso partido, manteremos o diálogo
em torno das grandes questões nacionais”, disse a dirigente.

MORO LIBERA
O juiz Sérgio Moro determinou a liberação de R$ 10 milhões
que haviam sido bloqueados pela
Justiça para o casal de publicitários João Santana e Monica
Moura, presos durante uma das

etapas da Operação Lava Jato.
Segundo a defesa, eles enfrentavam dificuldades financeiras. Ao
todo, a Justiça havia bloqueado
R$ 28,7 milhões em contas do
casal.

DELAÇÕES, NEM PENSAR
Para o senador Randolfe Rodrigues, a CPI do BNDES deve
investigar empréstimos “a partir de 1997”. O objetivo é proteger
os governos do PT e alcançar os anos FHC. Já analisar delações
sobre o banco...

INFLAÇÃO É RUIM. PONTO.
Especialista em contas
públicas, Raul Veloso ficou
espantado ao ouvir o ministro
Henrique Meirelles (Fazenda)

afirmar que inflação menor
“causará perda de arrecadação”. Para ele, “isso é maluquice”.

CNJ EXAMINARÁ ABUSO

18/08 - Dia da Revolução Cultural / Dia do Estagiário
Dia Mundial da Libertação Humana
19/08 - Dia Mundial da Fotografia / Dia do Artista de Teatro
Dia Nacional do Ciclista
20/08 - Dia dos Maçons
21/08 - Dia do Início da Semana Nacional da
Criança Excepcional / Dia Nacional da Habitação
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O Conselho Nacional de Justiça promete agir, recebendo
denúncia contra a juíza do Trabalho Elisangela Smolareck, de
Brasília. Ela exigiu do Banco do Brasil, em uma ação, reduzir sua
defesa de 113 para 30 páginas, e ainda ameaçou com multa de
R$30 mil. O advogado tem o direito de escrever o que e quanto
considerar necessário.

Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
18/08

Temperatura
18

Umidade

ºC

11 ºC

87%
74%

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

Sábado
19/08

20 ºC
11 ºC

87%
51%

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

Domingo
20/08

Chuvoso durante o dia e a noite.

Segunda
21/08

18 ºC
12 ºC

15 ºC
9 ºC

84%
80%
86%
66%

Chuvoso durante o dia e a noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 17/08/2017
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EM CARAMBEÍ

Governo está nas pretenções de Dias
Divulgação

Prefeito Blum
disse que é
preciso deixar
as ideologias
de lado
SANDRO A. CARRILHO
SANDROCARRILHO@PAGINAUM.COM
Colocando-se como pretenso candidato ao governo do
Paraná, o ex-senador Osmar
Dias, acompanhado do deputado
estadual Márcio Pauliki, ambos
do PDT, foram recebidos na
tarde de quinta-feira (17) pelo
prefeito de Carambeí, Osmar
Blum (PSD), em seu gabinete,
e disse que visitava o município
para "conversar, discutir com
a população, e se apresentar".
Mesmo em siglas diferentes, tanto
Osmar Dias, quanto Blum, são da
opinião que se deve deixar de lado
as ideologias políticas e pensar em
objetivos comuns, com o olhar
voltado para a comunidade.De
uma forma bastante descontraída, Dias lembrou que a eleição
de 2006 bateu na trave, e que
“nunca mais vai acontecer isso”,
fazendo alusão aos 98,4% dos

Encontro com Osmar Dias e Pauliki foi prestigiado por vereadores e secretários

votos apurados que o colocavam como governador eleito do
Paraná e que após o término
da apuração o vencedor acabou
sendo outro, desacreditando as
urnas eletrônicas. Também destacou que teria direito aos R$
18 mil de aposentadoria como
senador da República, mas
abriu mão.
Questionado pela reportagem do Página Um se a
sua intenção seria mesmo o
Governo do Estado, uma vez
que o seu irmão poderia declinar da caminhada à Presidência

da República e assim atrapalhar
a sua trajetória ao Governo do
Paraná, Osmar Dias enfatizou
que teve uma conversa franca e
aberta entre duas pessoas que se
respeitam, e o Alvaro será candidato à presidente. Sobre sair do
PDT e ingressar no ‘Podemos’,
deixou claro que há essa conversa, o partido é novo e com
o Alvaro candidato ele crescerá
muito, mas lembrou que está
bem no PDT e não costuma
mudar de partido porque neles
faz amigos. Que está esperando
a reforma política terminar para

tomar uma decisão definitiva e
que fez uma única exigência ao
PDT Nacional que é o de apoiar
o Alvaro. Preciso que o partido
me dê essa garantia para eu
continuar.
Visita
Na presença de secretários
municipais e alguns vereadores,
o ex-senador, autor do projeto
dos Trangênicos, defendeu um
maior debate com a comunidade
no que diz respeito à Escarpa
Devoniana dos Campos Gerais.
"Não se pode preservar tudo em

PROJETO SERÁ DISCUTIDO

Câmara aprova programa de Hortas
Divulgação

Da Redação
O projeto que pretende
criar Programa de Incentivo á
Implantação de Hortas Comunitárias no munícipio, apresentado pelo vereador Joel Elias
Fadel em sessão ordinária da
Câmara Municipal na quartafeira (16), foi aprovado em primeira discussão.
A ênfase deste projeto
é a responsabilidade social,
visando proporcionar a participação das comunidades na
utilização produtiva de áreas
ociosas, estimulando o envolvimento de cada cidadão nos cuidados com o ambiente, unindo
esforços, ideias e atitudes pelo
bem comum.
O projeto também busca
a segurança alimentar, garantindo uma alimentação saudável às famílias interessadas e a
geração de renda, contribuindo
assim para o desenvolvimento
sustentável do Município.
Conforme o vereador o projeto tem o potencial de coibir
ocupações irregulares, evitando
que áreas ociosas sejam tomadas por mato, proliferação de
vetores, destinação inadequada
de resíduos, vandalismo, con-

detrimento da produção", assinalou. Sobre as eleições do próximo ano, fez alusão ao Ratinho
[Carlos Roberto Massa Junior]
e que num futuro próximo estariam conversando.
Osmar Dias mostrou-se um
crítico ferrenho ao projeto do
Fundo Especial de Financiamento que levaria R$ 3,6 bilhões
do Orçamento da União. “Não é
hora de discutir essa lei”, enfatizou o ex-senador, lembrando
que a classe política vai ser desmoralizada mais ainda com essa
discussão.
O ex-senador lamentou que
um estado como o Paraná,
com uma linha tão definida
para o agronegócio, não tenha
um projeto fomentando isso; e
disse ser contrário à distribuição de recursos da forma como
acontece hoje. “Se gasta muito
dinheiro, mas não se vê projetos do governo. É preciso dar
um rumo, promover uma gestão
verdadeira (...) estou estudando
muito essa questão de despesas
do Estado”.
Sobre o pedágio nas estradas, lembrou que os contratos
praticados no Paraná são os
mais caros do Brasil e não estão
sendo cumpridos pelas conces-

sionárias. "É preciso encontrar
uma forma que saia mais em
conta", frisou o ex-senador. Da
mesma opinião defende o deputado Márcio Pauliki, que apresentou números quanto a receita
com os pedágios nas áreas de
concessão da CCR Rodonorte.
Por ano a Rodonorte fatura R$
850 milhões e apresenta lucro
de R$ 260 milhões, aproximadamente 32%. “Tem que haver
a concessão e ela tem que ser
decente. É preciso rever esses
lucros, os tempos são outros”,
enfatizou o deputado. Prefeito
Osmar Blum foi além e defendeu
mais concessões, mas não com
os preços praticados, e exemplificou a estrada do Catanduvas
que poderia ser beneficiada.
Jeverson Gomes da Silva,
vereador e ex-presidente da
Câmara Municipal, agradeceu
o convite feito pelo prefeito
Osmar Blum para participar do
encontro. Destacou os nomes
do vice-prefeito Leon Larocca,
veradores Hélio Ratinho (PT)
e Paulo Valenga (PDT) também presentes, e enalteceu que
em Carambeí PDT e PSD são
partidos que se dão bem e disse
torcer que tenham uma interação boa junto ao Estado.

EM FOZ DO IGUAÇU

Richa abre Conferência das Cidades
Divulgação

Da Agência de Notícias

Vereador Joel Fadel é autor do projeto
sumo de drogas ou até mesmo
criminalidade, favorecendo a
melhoria do espaço urbano
através da utilização disciplinada destes espaços. Desta
forma, adianta o vereador que
, sob a perspectiva da sustentabilidade, o projeto é economicamente viável, ambientalmente
correto e promove a inclusão
social.
Já entre requerimentos e
projetos apresentados nesta
mesma sessão, foi referendado
1º Termo Aditivo ao convênio
firmado entre o município e a
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Castro

–APAE-, no valor de R$23 mil
. Também o vereador Joel Elias
Fadel quer saber a previsão de
colocação de lombada próximo
ao CMEI- Centro Municipal
de Educação Infantil, professora Marly Rolim, na vila Santa
Cruz e ainda o requerimento
apresentado, pelo vereador
José Otávio Nocera, solicitando
informações quanto à existência
de projeto que prevê a saída da
linha Metropolitano, sentido
Castro a Ponta Grossa, do Terminal Rodoviário , da vila Rio
Branco. A próxima sessão ordinária da Câmara, foi marcada
para dia 23 de agosto.

O governador Beto Richa
abriu na noite da quarta-feira
(16), em Foz do Iguaçu, a 6a.
Conferência Estadual das Cidades, e disse que o encontro
deve ser um indicador de ações
a serem adotadas para que as
cidades cumpram a sua função
social, tornando-se entes mais
inclusivos e participativos, conciliando desenvolvimento econômico com igualdade social e
preservação do ambiente.
Mais de mil pessoas participaram da abertura do encontro que vai debater e propor
políticas e soluções para os
problemas urbanos dos municípios paranaenses. “Nosso
compromisso deve ser o de
melhorar o ambiente onde as
pessoas vivem, que são as cidades”, disse, reforçando que a
conferência se consolida como
mecanismo de aperfeiçoamento
das políticas públicas de desenvolvimento urbano e gestão dos
municípios.
O governador falou sobre
o apoio do Governo do Estado
para garantir investimentos que

Mais de mil pessoas ouviram o governador Beto Richa
melhorem as condições de vida
da população. Somente para
obras e equipamentos urbanos
já foram disponibilizados R$ 2,3
bilhões para prefeituras. “Nossa
gestão prioriza as cidades, os
bairros, os distritos rurais e as
pequenas comunidades”, afirmou. “Vamos continuar agindo
em parceria, em sintonia com
os interesses e demandas das
comunidades”.
Richa salientou ainda a
redução da extrema pobreza no
Paraná em 57,4%. “Número
alcançado graças a programas
que atendem emergencialmente
as pessoas, como o nosso Família Paranaense, que é modelo
nacional. O programa visa a

emancipação do pai e da mãe
da família, que recebem auxílio
do governo, mas têm obrigação
de participar de projetos de mão
de obra e qualificação profissional”, salientou.
Organizado pelo Conselho
das Cidades do Paraná (Concidades), da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Urbano, o
encontro estadual vai aprovar
propostas que serão levadas
para a Conferência Nacional
das Cidades, que acontecerá
em Brasília, em data ainda não
definida. O evento foi precedido
por plenárias municipais, promovidas no ano passado, que
aprovaram proposições e elegeram delegados.

PMAI

Secretaria de Palmeira
recebe investidores
Da Assessoria
Palmeira - Na terça-feira
(15), Palmeira realizou a primeira
reunião de trabalho do Programa
Municipal de Atração de Investimentos (PMAI), criado pela Agência Paraná de Desenvolvimento,
com participação do setor público,
investidores e instituições. O programa visa tornar o município mais
atrativo, eficiente e seguro para
investidores, além de melhorar o
ambiente de negócios e de gestão.
Nesta primeira reunião foi iniciada a etapa de elaboração de
diagnóstico socioeconômico do
município, mapeamento de demandas por meio de oficinas para a
promoção do desenvolvimento econômico do município. De acordo
com o diretor de indústria e comércio, Eloir José Voichicoski, a reunião também serviu para responder

as demandas dos representantes
das instituições presentes. “Com
estas informações do cenário atual,
confrontadas com informações
do IBGE e IPARDES, a equipe
da Agência Paraná irá efetuar o
primeiro relatório do cenário do
Município de Palmeira e apresentar
ao grupo para aprovação e se aprovado, com estas informações dar
continuidade ao projeto”, comentou
Voichicoski.
O objetivo final é construir
ainda no segundo semestre de
2017, o plano de atração de novos
investimentos, com seleção dos
setores prioritários e estruturação
da proposta de valores pautados
nos resultados do mapeamento,
mapeamento das cadeias produtivas, definição das vocações econômicas do município e da estratégia
para atração de novos investimentos empresariais.
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"NÃO TENHO NENHUMA ALIANÇA COM O PT E COM O REQUIÃO, E SOU PRODUTOR RURAL"

Sindicato Rural recebeu ex-senador
Divulgação

Escarpa
Devoniana
e Nota de
Repúdio foram
parte da pauta

PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO

Prefeitura faz plantio de
árvores na Praça Cívica
Divulgação

Da Assessoria
A reunião do Núcleo Sindical Rural dos Campos Gerais,
realizada na quinta-feira (17),
no Sindicato Rural de Castro,
contou com a presença de
dez presidentes de sindicatos,
lideranças rurais, empresários,
do ex-senador Osmar Dias e
ainda do deputado estadual
Márcio Pauliki.
O presidente do Núcleo
Sindical Rural dos Campos
Gerais e presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa,
Gustavo Ribas Netto, destacou que o encontro é uma reunião de trabalho que abordou
diversos assuntos, entre eles,
APA da Escarpa Devoniana,
Nota de repúdio ao apoio da
UEPG no evento festivo sobre
a invasão da Faz. Capão do
Cipó, Valor Venial da Terra.
“A nossa reunião de trabalho é
importante, pois juntos com os
demais presidentes podemos
olhar a região como um todo e
ouvir suas demandas coletivas.
O encontro de hoje foi engrandecido porque tivemos a presença do ex-senador Osmar
Dias e do deputado Pauliki.
"O Osmar pode colocar aos
presentes sua posição sobre
diversos assuntos e se colocou favorável a readequação
da APA, bem como o Marcio.
Portanto, tivemos a oportunidade junto com os produtores
de esclarecer a nossa proposta
e também de ouvi-lo. Pois nos
são impostas inúmeras restrições no campo e isso influencia

Além de Osmar Dias o encontro teve a participação do deputado Marcio Pauliki

a nossa competitividade não só
nos Campos Gerais, mas afeta
o Paraná e o Brasil.”, explicaouGustavo.
Outro assunto na pauta foi
a comemoração do MST em
relação a invasão da Faz. Capão
do Cipó que recebe apoio da
UEPG em uma publicidade
que roda nas mídias sociais.
“Essa invasão tirou dos Campos Gerais e do Paraná um
importante campo de pesquisa,
uma pesquisa que é essencial
para o meio ambiente e produtividade. Pois quando você
tem pesquisa o produtor tem
a possibilidade de produzir
mais em um mesmo espaço e
com isso se beneficia a preservação de solo, água, floresta
e biodiversidade. Se isso não
existir teríamos que aumentar
as áreas plantadas para atender a demanda de alimentos
no mundo.”, destaca o presidente.
O valor da terra nua também foi debatido entre os presidentes dos sindicatos. “O
valor da terra nua é um assunto

importante para região e é um
valor de referencia no Deral
que não tem seguido e acordado entre os sindicatos. Precisamos alinhar isso para que
o valor da terra nua, ou seja
diferente do valor venal, onde
pode se colocar benfeitorias e
outros atributos que valorizam
a propriedade. Portanto, essas
reuniões promovidas pelos sindicatos com a participação da
prefeitura, imobiliárias e do
Dera, não vem sendo respeitado. Desta foram precisamos
alinhar estás demandas dos
produtores para que possamos
pagar o valor justo da terra.”,
explica Gustavo.
Estrada Castro/Socavão
O anfitrião da casa o presidente do Sindicato Rural de
Castro, Eduardo Medeiros, se
diz feliz em abrir o sindicato e
receber os produtores e lideranças políticas para discutir
assuntos importantes do setor
produtivo. “A nossa reunião de
hoje foi muito produtiva, pois
além da nossa pauta tivemos a

presença de lideranças políticas. O ex-senador Osmar Dias,
já se colou como pré-candidato
pelo seu partido e apresentou
alguns pontos e também pode
ouvir propostas dos produtores. Especificamente apresentamos a nossa demanda
de Castro que é o asfalto
da estrada Castro/Socavão,
pois está estrada é importante para o desenvolvimento
do município e iremos pedir
isso a todos os candidatos que
vierem marcar presença no
sindicato.”, frisa Eduardo. O
presidente salienta que as portas do sindicato estão abertas
para todos os pré-candidatos
que isso é importante para a
democracia.
O ex-senador Osmar Dias
em sua fala e indagado pelos
produtores esclareceu que não
tem nenhum tipo de aliança
com o PT ou com o Requião e
reforçou que é produtor rural e
como tal quer ouvir os produtores para construir um plano
que atenda quem produz e
preserva o meio ambiente.

Praça entre as ruas Esmeraldas e Granada recebeu mudas de ipê

Da Assessoria
Palmeira - Prefeitura de
Carambeí por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
iniciou, na quarta-feira (16), o
plantio de árvores adultas na
Praça Cívica localizada no centro da cidade. A ação é realizada
com base no Plano Municipal de
Arborização Urbana - PMAU.
O secretário municipal de Meio
Ambiente, Jean Andrusko, esclareceu sobre o plantio das espécies de ipê, criticado por alguns
munícipes após o anúncio na
página da prefeitura no Facebook.
Ele aponta que os ipês, roxo
e amarelo são árvores nativas utilizadas para arborização urbana,
de crescimento moderado a
rápido, que não possui raízes
agressivas, sua altura podem
ultrapassar 12 metros formando
uma grande área sombreada ao
seu redor. “Sua floração atrai
polinizadores, como beija-flores e
abelhas. O plantio destas árvores
na praça está relacionado com o
Plano [Municipal] de Arborização
Urbana que estabelece algumas
regras para esta finalidade. Estes
exemplares plantados hoje foram
transportadas do antigo viveiro
municipal e tiveram o acompanha-

mento e orientação do engenheiro
florestal, Celso Rota, voluntário
deste trabalho”, esclarece.
Em relação ao plantio das
palmeiras, Jean explica que o
plantio atende um requisito do
PMAU no tocante a harmonização que consiste em manter
árvores ou plantas da mesma
espécies próximas, “tendo em
vista que as palmeiras da Avenida
do Ouro fazem parte da história
de Carambeí optou-se em manter
alguns exemplares desta no canteiro da praça, também está previsto um novo plantio de árvores
de grande porte as quais serão
doadas por empresas do município onde o engenheiro florestal,
Celso Rota, está definindo quais
espécies irão conciliar beleza,
harmonia e sombra”, conta.
Pracinha
Outro local que recebeu um
exemplar de ipê amarelo foi a
pracinha localizada entre as ruas
Esmeraldas e Granada. No caso
específico da pracinha foram
retiradas as raízes dos alfeneiros
que já estavam danificando calçadas e galerias pluviais. Jean conta
ainda que todo mês a secretaria
recebe dezenas de solicitações
para poda ou corte de árvores na
área urbana.
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EQUIPAMENTOS DE UTI

Sindicância irá apurar 'sumiço'
Divulgação

Inventário
maior será
realizado para
apurar essa
situação

NO BENTO MOSSURUNGA

Audiência marca ações
do Plano Plurianual
Da Assessoria

Da Redação
Quase oito meses depois da
nova administração assumir a
prefeitura de Castro, será aberta
uma sindicância para apurar o
destino de equipamentos do
setor de UTI- Unidade de Terapia Intensiva do hospital municipal Ana Fiorillo Menarim. Esses
materiais teriam sido adquiridos
ainda na gestão anterior do prefeito Moacyr Fadel.
De acordo com informações,
a UTI está fechada e os nove leitos não funcionam por falta de
equipamentos específicos do
setor, como por exemplo, aparelhos respiradores e monitores.
A reportagem do Página Um
entrou em contato com o ex-prefeito Reinaldo Cardoso que disse
estranhar esta notícia. “Quando
deixamos o hospital, foi feito um
levantamento de todo o patrimônio e uma documentação a

Hospital Anna Fiorillo Menarim

esse respeito, foi aprovada. O
que pode ter acontecido, é que
parte desses aparelhos da UTI,
tenham sido remanejados para a
UPA- Unidade de Pronto Atendimento- que na época passou
a atender casos mais emergenciais”, frisou Reinaldo. Desde
2014, o hospital passou a ser
administrado por duas empresas do setor hospitalar- a DAXA
e o São Camilo. Em 2016, a

JOGOS ESTUDANTIS

Ginásio lotado na
abertura da 16ª
edição do Jepal

responsabilidade do hospital
municipal voltou para o município.
Em conversa por telefone
com Júlio Philbert, Procurador
Jurídico da prefeitura, também disse estar surpreso que
a RPCTV, os tenha procurado
sobre o assunto. “Nós estávamos
promovendo um levantamento
para licitar novos aparelhos
para o hospital e agora nossa

MUDANÇAS

COMBATE A ENDEMIAS

PG abrigará a Zona
Eleitoral de Carambeí

Aberto teste seletivo para agente
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - Ginásio Sebastião Amâncio dos Santos ficou
lotado para a abertura da 16ª
edição dos Jogos Estudantis
de Palmeira. Na arquibancada
estavam reunidas a comunidade
escolar, familiares de atletas,
amigos e fãs de esporte para
acompanhar o início da maior
competição entre escolas e
colégios do Município.
Neste ano o Jepal,realizado
pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, reúne 14
estabelecimentos de ensino
para disputas de voleibol, futsal, handebol, basquetebol,
atletismo, futebol suíço, xadrez
e tênis de mesa, além do concurso da Garota e Garoto Jepal
2017.
Participam da competição
os colégios Amadeu Mário
Margraf, Bom Jesus do Monte,
Fritz Kliewer, Coronel David
Carneiro, Henrique Stadler,
Dom Alberto Gonçalves, São
Judas Tadeu, Realeza, Sagrada
Família e Agrícola Getúlio Vargas, além das escolas Flávio
Santos, João Sidorko, Professor Leonardo Salata e QueroQuero.
Abertura
A abertura do Jepal 2017
teve início com o desfile de
alunos dos estabelecimentos
participantes. Na sequência a
Guarda de Honra da 2ª Companhia de Suprimentos do 5º
Batalhão de Suprimento do
Exército Brasileiro adentrou
no ginásio com a bandeira
nacional.
Tony Oliveira, chefe de
Gabinete que representou do
prefeito Edir Havrechaki no
evento, foi o responsável por
declarar aberta a 16ª edição
do Jepal, para logo na sequência a Seleção Feminina de Futsal de Palmeira acender o fogo
simbólico dos Jogos e realizar
o juramento do atleta, através
da jogadora Bruna Novaki.
A cerimônia também contou com a apresentação do
grupo de dança Corpo e Alma,
da APAE de Palmeira, que realizou coreografias baseadas em
ritmos musicais dos anos 60.

preocupação é saber onde estão
localizados estes equipamentos,
inclusive já abrimos uma sindicância para apurar possíveis
responsabilidades” destacou.
De outro lado, não descarta que
pode ter sido uma falha administrativa. Diante disso, será
feito um processo administrativo e judicial que independente
do resultado, será encaminhado
para o Ministério Público.

Da Assessoria
Carambeí - Prefeitura de
Carambeí publicou Diário Oficial para teste seletivo para preencher duas vagas no cargo de
Agentes de Combate de Endemias. A contratação é pelo período de seis meses, com carga
horária de 40 horas semanais

Proposta foi apresentada na quinta-feira (17)
Da Redação
Carambeí que hoje pertence
a 16ª Zona Eleitoral de Castro,
deverá ser transferida para a 139ª
zona eleitoral de Ponta Grossa.
Ainda na região, Ponta Grossa
deverá ter duas zonas eleitorais,
extintas- a 197ª e a 198ª.
A proposta foi apresentada
na quinta-feira (17), pelo Tribunal Regional Eleitoral do ParanáTRE/PR, que levou a alternativa
ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), para evitar a extinção de
87 zonas eleitorais no estado.
No entanto, a sugestão mantém
o fechamento de 16 zonas eleitorais, em 13 cidades. Nada muda
para os eleitores que continuam
com os atuais títulos.
O deputado federal Toninho
Wandscheer (Pros) e coordenador da Bancada Paranaense em
Brasília acompanhou na quintafeira (17) o presidente do Tribunal

Uma audiência pública apresentado na segunda-feira (14),
no teatro Bento Mossurunga
marcou a apresentação das
metas, diretrizes e ações do
Plano Plurianual (PPA), para
o período de 2018 a 2021da
atual gestão.
No PPA estão elencadas as
prioridades de cada uma das
secretarias, seguindo o plano
de governo da administração
municipal. “Todos as secretarias
participaram na elaboração do
PPA e a audiência pública é a
oportunidade para que a população conheça o PPA e participe
trazendo sugestões para a aplicação dos recursos públicos”,
explica o secretário municipal de
Planejamento e Desenvolvimento
Urbano, Emerson Fadel Gobbo.
De acordo com o PPA, a
previsão de receita para os próximos quatro anos é de aproximadamente R$ 895 milhões
oriundos de arrecadações, operações de crédito e repasses,

representando um crescimento
de 5% em relação ao quadriênio
anterior.
Em 2018 a previsão de
financiamento para obras é de
R$ 16 milhões para construção
do novo terminal rodoviário,
aquisição de equipamentos para
manutenção das estradas rurais
e pavimentação de ruas em bairros. Com recursos próprios do
município, estão previstos R$
22 milhões para pavimentação,
construção e reforma de escolas e CMEIS e prédios próprios
da Prefeitura. Para os quatro
anos, os investimentos previstos
somam R$ 92 milhões.
As despesas equivalem ao
mesmo valor da arrecadação e
englobam folha de pagamento,
despesas fixas como água, luz,
telefone, internet, coleta de lixo,
manutenção de praças e ruas,
merenda e transporte escolar,
manutenção de estradas rurais,
entre outras.
O PPA segue agora para a
Câmara Municipal que tem até
dezembro para aprovação.

Regional do Paraná (TRE/PR),
desembargador Adalberto Jorge
Xisto Pereira, que foi entregar a
Resolução 777/2017, ao ministro Gilmar Mendes, presidente
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). O encontro também foi
acompanhado pelos deputados
federais que compõe a Bancada.
De acordo com o deputado Toninho, o ministro sinalizou que
vai analisar a proposta elaborada pelo TRE. “Foi uma proposta bem construída, que teve
o apoio da nossa Bancada, dos
deputados estaduais, dos prefeitos, vereadores e magistrados
de todo Estado. A gente espera
que o ministro Gilmar Mendes acate o trabalho que o Tribunal realizou a fim de evitar a
extinção das zonas eleitorais no
Estado”, comentou Wandscheer.
Toninho frisou ainda que com essa
medida, o TRE irá economizar
cerca de R$ 4 milhões por mês.

e salário de R$ 1.187,06. O
candidato deve ter concluído
ensino fundamental.
Os interessados deverão
comparecer à Vigilância Sanitária, na Avenida dos Pioneiros,
nº 480, centro, entre os dias 4
e 6 de setembro, das 8h30 às
11h30 horas e das 13h30 às
15h, munido dos documentos:

carteira de identidade (original e fotocópia); uma foto 3x4
recente; comprovante do requisito de escolaridade (original e
fotocópia autenticada).
As provas serão realizadas no dia 24 de setembro na
Escola Municipal José Pedro
Novaes Rosas, na Rua das Safiras, nº 371 Centro.
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Sicredi é premiada
A Sicredi Campos Gerais recebeu, na noite de quarta-feira, o troféu Agroleite 2017, na categoria
instituição financeira. É a oitava conquista da cooperativa de crédito, a terceira de forma
consecutiva. Nossos parabéns!
Divulgação

Divulgação

Divulgação

O anfitrião Frans Borg, pesidente
da Cooperativa Castrolanda,
acompanhado de Orlando Pessuti,
vice-presidente e diretor Administrativo
do BRDE, em visitação a Agroleite

Assessor de Crédito Rural, Paulo Nogueira; o gerente de Crédito Rural, Gilson Farias; a diretora de
Operações, Tilene Farina; o diretor executivo, Márcio Zwierewicz; o presidente Fredy; a diretora de
Negócios, Leila Dobis Grik; a gerente de Negócios, Taisa Van Der Vinne; o gerente de agência, Marcio
Bueno; a gerente de Negócios, Patricia Drees, e a gerente de agência, Kellyn de Souza

Ênfase para a bela Claudia
Geisler Ribeiro, direto do
Agroleite, na Cidade do Leite

Divulgação

Divulgação / Christian Christóforo

Divulgação / Christian Christóforo

Divulgação / Sandro A. Carrilho

Magparaná
completa um ano
As vésperas de comemorar o
seu primeiro aniversário em Castro
(setembro), a Magparaná - concessionária Massey Ferguson -, já
antecipava o sucesso que seria
a sua presença no Agroleite. E
todo esse otimismo, segundo o
gerente Sérgio A. Batista, teria
uma explicação: todos os grandes fabricantes de máquinas
agrícolas tem know how e são
competitivos, no caso da Massey,
existe o ingrediente a mais que é
a economia e robustez.

O presidente da Sicredi Campos Gerais, Popke Ferdinand Van Der Vinne
As belas Carolina Rabers e Catherine (Fredy) recebe o Troféu Agroleite 2017,
Bouwman, jovens cooperativistas que na categoria Instituição Financeira
auxiliaram no Troféu Agroleite 2017
Divulgação / Christian Christóforo

Ronald
Rabbers,
membro do
Comitê de
Bovinocultura
da Castrolanda
com a
Técnica
do Ano, a
médica
veterinária
Flávia Fontes

Márcio Zwierewicz e Fredy: “Agradecemos a
confiança da comunidade de Castro
e região pela indicação ao Troféu Agroleite”
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TROFÉU AGROLEITE

Cerimônia premiou os melhores
Divulgação / Christian Christoforo

Destaques do
segmento
leiteiro são
premiados
Da Assessoria

Premiados de 2017

o que inclusive propiciou a
alternância no resultado da
premiação. Empresas novas
foram premiadas e isto só
reforça a importância do Agoleite. Nem ainda terminou o
agroleite e já as empresas se
movimenta para a próxima
edição”, destacou. O diretor
também adiantou que já existe
um projeto para a construção
de dois novos pavimentos na
Cidade do Leite- uma para a
Associação de Gado Holandês
e outra para a Associação de
Gado Jersey. Também, numa
rápida avaliação dessa edição

Divulgação / Christian Christoforo

Em noite de gala, a Cooperativa Castrolanda premiou os
melhores da cadeia do leite em
2017, na noite de quarta-feira
(16), os vencedores do Troféu Agroleite, em sua 17ª edição. O evento que teve lugar
no Memorial da Imigração
Holandesa foi decorado para
receber os representantes das
empresas finalistas. Ao todo
52 empresas são finalistas do
prêmio que homenageia os
destaques do segmento em 18
categorias distintas.
Os finalistas são os que
receberam mais indicações
em votações no site oficial do
evento entre os dias 1º de fevereiro a 31 de maio. Em conversa por telefone com Willem
Bouwman, diretor secretário
do Agroleite, foi destacado a
evolução da premiação. “Este
ano houve uma evolução entre
as empresas participantes,

Jantar festivo

do Agroleite, disse que foi
fantástico. “Recebemos muitos elogios e muitos negócios
já formam concretizados e
outros ainda serão efetivados
na sequencia”, frisou.
Os vencedores de 2017
são Semex, Nutron, Bayer,

Nobre, DuPont Pioneer, Gea,
Nogueira, Krone, New Holland,
Cia da Silagem, Sicredi, Associação Paranaense de Criadores
de Bovinos da Raça Holandesa,
Flávia Fontes, Grupo Cabo
Verde, Italac, Tetra Pak, Revista
Balde Branco e Milk Point.

Essas empresas conquistaram o maior número de indicações em votações no site oficial
do evento nas categorias de
Genética, Nutrição, Medicamentos, Forragens, Sementes,
Equipamentos de Ordenha e
Refrigeração, Equipamentos
para Ensilagem, Equipamentos
para Fenação, Tratores Agrícolas, Prestador de Serviços
Agrícolas, Agente Financeiro,
Associação de Produtor, Técnico do ano, Produtor de leite
do ano, Laticínios, Embalagens, Mídia Impressa e Mídia
Digital.
A cerimonia do Troféu
Agroleite tem como objetivo
reconhecer e valorizar os destaques do segmento leiteiro e sua
contribuição para o desenvolvimento da cadeia. A solenidade,
que compõe a programação oficial do Agroleite há 17 edições,
reúne anualmente autoridades,
personalidades do agronegócio, empresas, produtores de
leite e imprensa.

52 empresas foram
finalistas do prêmio,
em 18 categorias

Campeã
Suprema encerra
Agroleite
Da Redação
O terceiro dia do Agroleite- em
sua 17ª edição inicia a manhã de
sexta-feira (18), com julgamento
de Ovinos e Fórum da Agricultura
no Centro de Eventos. No período
da tarde, novo julgamento de animais- agora da Raça Jersey Adulta
e prossegue com o Fórum da Suinocultura marcado para o Centro
de Eventos e encerra o dia com julgamento da Raça Holandesa Jovem
e Premiação do Concurso de Silagem, no Centro de Eventos.
No sábado (19), a partir das
8h30, Fé e Café, com o tema ‘A
força que une todos’, no Centro
de Eventos. Às 10horas, julgamento do Clube das Bezerras. Na
sequencia, o público deve vibrar
com as emoções do TrekkerTrek.
outro julgamento é o do Clube da
Borrega.
No período da tarde de sábado
(19), a Copa dos Apresentadores e o julgamento da Vaca do
Futuro e julgamento da Campeã
Suprema do Agroleite. Ás 21
horas, o encerramento oficial de
todas as atividades do Agroleite,
na sua 17ª edição.

(42) 3232-5148
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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 CHÁCARA
Localidade Campo Do Meio em
Castro, contendo casa, barracão
e leiteria, valor a combinar, fone:
(42)9 9848-9066.
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.

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.

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.



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 (42) 99972-5387 / (42)
3224-3335.

  

 

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.

ALUGA-SE CASA
Rua Padre Damaso n° 875, contendo dois quartos sendo uma
suíte, sala, cozinha, banheiro
e abrigo para carro, maiores
informações tratar com o proprietário no telefone: (42)9
9997-4454 – Luís.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA INSTALAÇÃO
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Faço caminhadas

SÚMULA DO PEDIDO AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
Nelson Bueno Gomes, inscrito no CPF: 126.800.959-87,torna-se publico
que requereu junto ao Iap, a licença para corte de pinheiro, na Fazenda Barroso, bairro Guartelá. Matricula:9866,localizado no município de Tibagi,
estado do Paraná.

Serveng Civilsan S.A.
Empresas Associadas de Engenharia

CNPJ 48.540.421/0001-31
Torna público que irá requerer ao IAP/PR a Licença de
Instalação de Ampliação para atividade de: Usina de
Asfalto (CBUQ), no Bairro Tijuco Preto – Piraí do Sul /PR.
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PARANATRATOR LTDA torna público que requereu ao IAP, a Licença Instalação para a atividade de Serviços de Lavador de Tratores, no local denominado Rodovia PR 151 – Km 155,5, - Cep: 84.165-700 – Castro – PR.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA SIMPLIFICADA DE REGULARIZAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI CNPJ 01.613.765/0001-60,
torna público que irá requer ao IAP, a Licença Ambiental Simplificada de Regularização para a atividade de Cemitério Municipal, implantada na localidade PR 151 KM
310 Sentido Carambeí- Ponta Grossa Jardim Bela Vista II, CARAMBEÍ - PR.
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aparelho
de voo
livre
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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.

 
 



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.
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Classificados a partir de R$ 2,00

Serveng Civilsan S.A.
Empresas Associadas de Engenharia

quetrazes,
trazes, Tiago?
Tiago?
- -EEooque
CNPJ 48.540.421/0001-31
Tragolança-perfume
lança-perfume da
da Argentina.
Argentina.
- -Trago
Entra.
Quem
é?
público
que recebeu do IAP/PR a Licença Ambiental
-Torna
Entra. - Quem
é?
- Marcos.
-6LPSOL¿FDGD
Marcos.
SDUD DWLYLGDGH GH 8VLQD GH &RQFUHWR FRP
- E o que trazes, Marcos?
- -ETrago
o quemarijuana
trazes, Marcos?
da
Colômbia.
YDOLGDGH
DWp

QR%DLUUR7LMXFR3UHWR±3LUDtGR6XO35
- 0XLWREHP¿OKR(QWUD4XHPp"
Trago marijuana da Colômbia.
0XLWREHP¿OKR(QWUD4XHPp"
- Sou João.
- Jesus
Sou João.
abre a porta e pergunta de novo: - E tu, o que trazes, João?
Jesus
abre
a porta
e pergunta
de novo: - E tu, o que trazes, João?
- Trago
crack
de Nova
Iorque.
- 0XLWREHP¿OKR(QWUD4XHPp"
Trago crack de Nova Iorque.
- Sou Lucas.
0XLWREHP¿OKR(QWUD4XHPp"
E o Lucas.
que trazes, Lucas?
- -Sou
Amsterdam.
- -ETrago
o quespeeds
trazes,de
Lucas?
- 0XLWREHP¿OKR(QWUD4XHPp"
Trago speeds de Amsterdam.
- Sou Judas.
0XLWREHP¿OKR(QWUD4XHPp"
abre a porta. - E tu, oCNPJ
que trazes,48.540.421/0001-31
Judas?
- Jesus
Sou Judas.
- Polícia Federal!!!
Todo
mundo
na parede, mão
cabeça!!! Encosta
aí, cabeludo!!!
A casa caiu!!!
Torna
público
que
recebeu
dona IAP/PR
a Licença
Prévia
de

Serveng Civilsan S.A.
Empresas Associadas de Engenharia

Jesus abre a porta. - E tu, o que trazes, Judas?
-Ampliação
Polícia Federal!!!para
Todo mundo
na parede,
mão Usina
na cabeça!!!
aí, cabeludo!!!
A casacom
caiu!!!
atividade
de:
deEncosta
Asfalto
(CBUQ),

validade até 16/08/18, no Bairro Tijuco Preto – Piraí do Sul /PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI com CNPJ
01.613.765/0001-60, torna público que irá requer ao IAP, a autorização
florestal para corte isolado de 35 Pinheiros (Araucárias Angustifolia) para
alargamento da Estrada Rural do Ronca Porco, na localidade do Catanduva,
CARAMBEÍ - PR.
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CineDivulgação

Caroline

Parabéns a Henrique Rabbers, aprovado
em 2° lugar no vestibular de Zootecnia
pela UEPG. Que este novo percurso que
se inicia agora lhe traga muito crescimento e aprendizados. Tenha muito
sucesso na sua vida. Na foto Henrique
Rabbers e sua mãe Adelina Azevedo

Divulgação

Recebendo os cumprimentos hoje (18) a belíssima Caroline
Tulio Gabriel que festeja nova idade. Parabéns!
Divulgação / Luciana Westwphal

Divulgação / Luciana Westwphal

Maysa
O papai e a mamãe Carol
e Marcelo Tracz comemoraram
um ano da princesa Maysa,
no último final semana
Divulgação

ÁRIES -Há possibilidade de desentendimento com colegas de trabalho,
fique de olho. Pesquisas e investigações
favorecidas. Evite desperdiçar dinheiro.
TOURO - Sua criatividade deve

surpreender a todos, tanto no trabalho
quanto na vida pessoal. Por outro lado,
aumenta sua impaciência.

GÊMEOS - Há chances de querer

buscar nova ocupação profissional, mas
sem patrão.

CÂNCER - Bom dia para aprender

coisas novas. Atenção nas mensagens que
seus sonhos podem trazer.

LEÃO - Planeje suas finanças

A linda Dani Offmamm
posando para seu primeiro
ensaio fotográfico
Divulgação

Aniversariando nesse
sábado (19) Nadia Joboji.
Receba nossos parabéns!

18/08

Gabriel Calvo Marcowizi

19/08

Caroline do Rocio Massuqueto, Daniele Rosa Pereira,
Daniele Napoli Mendes, Julieta Signorelli, Larissa Fadel,
Marcelo Pakter,
Maris Stela Halu, Nádia Joboji, Priscila Strack Sanches,
Rosa Maria Garcia,
Sérgio Larocca

20/08
Eller Nunes, Valdilene Souza,
André Zadra,
Flavio Correa da Silva

21/08

Leandro da Silva, Osni
Gomes, Zilda Iank, Mychael
E. Lazarini, Fabíola R. Goeldner, Flávio José Domingues,
Kleberson Pickler

Toda a simpatia dos jovens Jan
Hendrik Petter e Mauricio Sleutjes

LIBRA - Bom dia para trabalhar
em silêncio. Só não pode deixar que o estresse te deixe doente ou sem energias.
ESCORPIÃO-Criatividade para
trabalhar e cuidar de assuntos domésticos. À tarde, o melhor a fazer vai ser
conversar: não guarde rancor de nada.
SAGITÁRIO - Está mais do que
na hora de traçar planos para o futuro. Vá
em busca de pessoas. Cor: vermelho.
CAPRICÓRNIO - Para melhorar
de vida, invista nos estudos e cursos. Na
ânsia de controlar o próprio destino, pode
cometer exageros.

para evitar problemas. Suas ideias
para ganhar um extra podem ser boas,
invista nelas.

AQUÁRIO - Colegas de trabalho
podem te procurar para revelar segredos:
fique de olhos abertos e boca fechada.
Facilidade para descobrir.

VIRGEM - Boas iniciativas
mentais: vai sentir vontade de aprender.
Cuidado, no período da tarde, com uma
certa agressividade da sua parte.

PEIXES - Trabalho em equipe
tem mais chances de dar certo. Ouça sua
intuição. Emoções à flor da pele.

