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Divulgação

EM MEIO A INGERÊNCIAS POLÍTICAS E DISPUTAS judiciais

Pedágio no Paraná completa 20 anos
Hoje terça-feira (14), completam-se exatamente 20 anos
da assinatura dos contratos de
concessão das rodovias do Anel
de Integração do Paraná. Apesar

de sensíveis melhorias na manutenção das estradas, as duas
décadas de cobrança de pedágio no Estado foram marcadas,
principalmente, por uma série de

ingerências políticas e disputas
judiciais, que resultaram em altos
custos para os usuários e adiamento de boa parte das principais
obras previstas. Para a Federação

das Indústrias do Paraná (Fiep),
a sociedade paranaense precisa
se mobilizar e discutir desde já,
faltando quatro anos para o fim
página 4
dos atuais contratos.

Divulgação
Divulgação / Toninho Anhaia

Bandidos
assaltam
agência do BB

Divulgação

MOACYR reduz seu salário

para cumprir a LRF

Salários de
comissionados
caem 20%
Erik Bosch (Capal), Frans Borg (Castrolanda) e Renato Greidanus (Frísia) lançam marca corporativa
O prefeito Moacyr Fadel
Junior anunciou na segundafeira (13), a redução de 20%
do seu salário, do vice-prefeito, secretários, comissionados e funções gratificadas. O
ajuste é para manter o índice
de gastos com pessoal do último quadrimestre dentro do
limite de 54% e cumprir a Lei
de Responsabilidade Fiscal
página 3
(LRF).

POLÍTICA

Beto Richa
assume comando
do PSDB
página 3

por carambeí

Valdirene
vence mundial
de kickboxing
Valdirene Stanski, atleta
de kickboxing que treina em
Carambeí e representa o município em diversas competições,
ganhou o campeonato mundial
realizado na Hungria na tarde
de sexta-feira (10). Val disputou
o cinturão na categoria acima
de 70 kg, na modalidade Low
Kick, contra uma atleta russ.
página 4
		

Capal, Castrolanda e
Frísia lançam marca
As cooperativas paranaenses Frísia, Castrolanda e Capal lançaram na manhã de sexta-feira (10) a marca
institucional Unium, que acompanhará todos os produtos comercializados no varejo e atacado. A Unium (fusão
das palavras ‘união e um’), se alinha às demandas do mercado brasileiro e passará a representar os projetos
em que as cooperativas atuam em parceria. Quanto aos produtos comercializados pelas três cooperativas, eles
receberão a nova marca em suas embalagens, no formato de selo, e serão colocados no comércio gradativamente,
disse Erik Bosch, diretor-presidente da Capal.							
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MARINGÁ AMARGOU A DERROTA

Divulgação / Rodrigo Araújo / Copel Telecom Maringá Vôlei

PG Caramuru Vôlei
vence a primeira
Após uma série de confrontos contra equipes de
ponta da Superliga, o Ponta Grossa Caramuru conquistou sua primeira vitória. Jogando fora de casa, a
equipe alvinegra venceu o Maringá por 3 sets a 0 no
Ginásio Chico Neto, com parciais de 21-25, 21-25
e 25-18. Ao somar os primeiros três pontos, o time
ponta-grossense, décimo colocado, abriu margem do
próprio Maringá e também do Juiz de Fora que ainda
página 5
não somaram pontos.		

Na madrugada de segunda-feira
(13), ladrões invadiram a agência
do Banco do Brasil, localizada na
avenida dos Pioneiros - em Carambeí - depois de abrir um buraco na
parede dos fundos do prédio. Para
chegarem até o local do cofre, os
assaltantes fizeram outro buraco, só
que no banheiro. A quantia levada
página 7
não foi divulgada.

CASTROLANDA

Acidente na
PR 340 fere
quatro pessoas
Acidente na PR-340, próximo
ao acesso da Colônia Castrolanda,
envolveu dois veículos e deixou saldo
de quatro pessoas feridas, três delas
em estado grave. O acidente foi registrado no domingo (12), por volta
das 19 horas no quilômetro 200, e
envolveu um Uno e um Voyage, ambos com placas de Ponta Grossa.

pauliki e Estado

		

IML de Ponta Grossa
terá mais médicos

COOPERJOVEm
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TRANSBRASILIANA

VITÓRIA maíuscula

EM 2013 agência também foi roubada

Dois caminhões envolveram-se em acidente na madrugada de sábado (11). A
colisão do tipo lateral ocorreu
no quilômetro 203 da rodovia
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BR-153.
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Professores
apresentam
projetos
Professoras da rede Municipal
de Ensino de Carambeí apresentaram nesta segunda-feira (13),
projetos do CooperJoven 2017
desenvolvidos em cinco Escolas.
As apresentações aconteceram
no auditório da Frísia Cooperativa
página 4
Agroindustrial.
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EDITORIAL

ENFIM, PRIMEIRA VITÓRIA!
Longe de casa e distante de sua inflamada torcida, o Ponta Grossa Caramuru Vôlei mostrou toda a força de
seu jovem elenco, diante de uma equipe considerada superior - o Maringá Vôlei - que tem nas suas fileiras, o
atleta da Seleção Brasileira Ricardinho, entre outros. Indiferente a isso, a equipe comandada por Fábio Sampaio que vinha amargando sucessivas derrotas, literalmente deu a ‘volta por cima’ e conquistou sua primeira
vitória na Superliga. Estes primeiros pontos serviram para mostrar que o Caramuru entrou no campeonato não
apenas para preencher vaga. Com a vitória por três a zero, a equipe alvinegra soma seus três primeiros pontos, a dá um recado direto aos próximos adversários: “Não viemos apenas para participar. Queremos e vamos
competir em pé de igualdade com as melhores forças da Superliga”.
CANTO DA MINHA TERRA
Amo-te, ó minha terra, por tudo o que me
tens dado: Pelo azul do teu céu, pelas tuas
árvores, pelo teu mar; Pelas estrelas do
Cruzeiro que me deixam anestesiado. Pelos
crepúsculos profundos que põem lágrimas no
meu olhar;
Pelo canto harmonioso dos teus pássaros,
pelo cheiro. Das tuas matas virgens, pelo
mugido dos teus bois; Pelos raios do sol, do
grande sol que eu vi primeiro… Pelas sombras das tuas noites, noites ermas que eu vi
depois; Pela esmeralda líquida dos teus rios
cristalinos, Pela pureza das tuas fontes, pelo
brilho dos teus arrebóis; Pelas tuas igrejas
que respiram pelos pulmões dos sinos. Pelas
tuas casas lendárias onde amaram nossos
avós; Pelo ouro que o lavrador arranca das
tuas entranhas. Pela bênção que o poeta
recebe do teu céu azul. Pela tristeza infinita,
infinita das tuas montanhas. Pelas lendas que
vêm do Norte, pelas glórias que vêm do Sul;
Pelo teu trapo de bandeira que flâmula ao
vento sereno. Pelo teu seio maternal onde
a cabeça adormeci. Sinto a dor angustiada
do teu coração pequeno. Para conter a onda
sonora que canta de amor por ti.
Olegário Mariano

Drones, conquistas e riscos

SE CORRER O BICHO PEGA...,
Se ficar o bicho come. Osmar Dias enfrenta um único
desafio para a sua candidatura a governador do Paraná
em 2018. Mas, convenhamos, é um imenso desafio. Deve
superar os entraves colocados em seu caminho pela candidatura do irmão, Alvaro Dias, a presidente da República
pelo Podemos. Osmar se sente obrigado a apoiar Alvaro, o
que inviabiliza sua permanência em qualquer outro partido
sem correr riscos de perder a legenda. E o apoio de Alvaro
é fundamental, indispensável, para a eleição de Osmar.
1 – Se Osmar ficar no PDT, vai ter que engolir a
candidatura de Ciro Gomes, um agressivo candidato que
busca alianças que não combinam com ele. E sabe que
dificilmente Ciro vai aceitar um acordo que permita Osmar
apoiar Alvaro e não ele no Paraná.
2 – Se aceitar convite do PSB, sabe que encontrará
resistências internas que já se manifestaram em carta
aberta do presidente do partido, Severino Araújo. No PSB
teria que apoiar o governador Beto Richa, condição considerada inaceitável pelo irmão Alvaro Dias, um dos esteios
de sua campanha.
3 – Se for para o Podemos, Osmar terá dificuldades
para compor com qualquer outro partido de porte, pois
nenhum deles aceita a candidatura de Alvaro Dias a presidente da República.
4 – Há a hipótese distante de entrar no PMDB e fazer
chapa com Requião para o Senado. Mas isso também significaria dificuldades com o irmão Alvaro e com uma grande
parte dos que hoje o apoiam e não engolem Requião que,
de cambulhada, carrega consigo as ruínas do PT.
Saia justíssima. Osmar pediu prazo a Carlos Luppi
para definir seu caminho. Foi atendido, mas o próprio
Luppi é outro problema grave, embora ainda secundário,
para a imagem de Osmar.

* Shailon Ian

O século 21 não chegou em
seu primeiro terço, mas já trouxe
mudanças tecnológicas de impacto
na sociedade. Um destes avanços
é a popularização dos drones “robôs” controlados à distância
com suas câmeras acopladas que
popularizaram as fotos e tomadas
aéreas.
Como quase tudo, o mesmo
drone que representa um avanço
tecnológico pode se tornar um
perigo quando pilotado por usuários irresponsáveis ou sem a devida
instrução, colocando em risco a
vida de centenas de pessoas ou
causando transtornos e prejuízos para a sociedade. Um veículo
aéreo não tripulado operado em
uma área aeroportuária ou num
terminal de pouso é crime. O risco
de acidente aeronáutico é real.
O pouso e a decolagem são
dois períodos críticos do voo,
onde a carga de trabalho da tripulação é significativamente mais
alta. Preocupar-se com a operação irresponsável de um Vant
nessa fase do voo é tudo que os
pilotos não precisavam. Essa ferramenta representa um perigo
igual ou maior do que os balões.
Menor, um drone típico é mais
difícil de ser identificado a tempo
de se evitar uma colisão.
Entretanto se a soltura de
balões é “justificada” como uma
tradição brasileira e tem na falta

de instrução e entendimento uma
das suas razões de existir até hoje
o mesmo não pode ser dito dos
veículos aéreos não tripulados.
Caros, exigem mais investimento
e mais conhecimento para operalos. Assim a falta de conhecimento
e a incapacidade de se avaliar
corretamente os riscos envolvidos
não podem ser utilizados como
desculpa para a operação em
áreas aeroportuárias.
Depois do evento de ontem,
onde milhares de pessoas foram
afetadas pela ação irresponsável
de um operador, ficam as perguntas: quando o brasileiro passará
a respeitar o próximo? No caso
dos drones, será necessário um
acidente para que as pessoas se
conscientizem do perigo que sua
operação irregular representa para
a aviação? Até quando a sociedade vai aceitar passivamente que
alguns irresponsáveis coloquem a
vida da coletividade em risco?
Temos que fazer o certo sempre, sem esperar a ação do estado
ou da fiscalização, até porque não
é possível fiscalizar cada proprietário de drone que decida fazer o
uso irregular de sua máquina.
* Shailon Ian, engenheiro
aeronáutico formado pelo
ITA (Instituto Tecnológico de
Aeronáutica) e presidente
da Vinci Aeronáutica

MAIS MENTIRAS

Empreendendo
para crescer
O produtor rural precisa tomar decisões de gestão
o tempo todo, sendo, portanto, um empreendedor nato,
mesmo que muitas vezes não tenha consciência. São
decisões que incluem desde a melhoria da propriedade
com a construção de uma cerca até a aquisição de um

Além disso, o número de empregos formais citados por Gleisi
está incorreto. Entre 2003 e 2016, foram criadas 16 milhões
de vagas de emprego no Brasil, segundo dados do Ministério
do Trabalho. Em nota, a assessoria da senadora declarou que
“nenhuma delas [as mudanças na CLT] alterou uma vírgula no
que toca aos direitos assegurados ao trabalhador. Na vida real,
é isso que interessa ao povo brasileiro”. Afirmou ainda que o
número de 22 milhões vem do ex-ministro do Trabalho, Manoel
Dias, em entrevista publicada pelo portal G1 em 2013.

QUATRO PARTIDO
O ministro da Saúde
Ricardo Barros (PP), a vicegovernadora Cida Borghetti
(PP), o deputado Sandro Alex
(PSD), o presidente estadual
do PSB, Severino Araújo e o

novo equipamento que exigem a capacidade de coordenar
e realizar um projeto.
Foi por isso que o Sistema FAEP/SENAR-PR criou,
há 15 anos, o Programa Empreendedor Rural (PER), em
parceria com o SEBRAE-PR e a FETAEP. O PER oferece
ao agricultor ferramentas do empreendedorismo no
agronegócio, ampliando a sua capacidade de enxergar
e analisar as oportunidades de mercado. A partir disso,
ele pode administrar melhor a sua propriedade obtendo

secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega (PSC) destacaram
a importância de manter o projeto político que une os quatro
partidos no Paraná.

OS 'EQUÍVOCOS' DE GLEISI
Durante a sessão que aprovou a reforma trabalhista em julho,
Gleisi Hoffmann subiu no plenário e discursou: “[Lula e Dilma]
Deram 22 milhões de empregos formais neste país sem precisar
mexer em uma vírgula da CLT”. A Agência Lupa, após investigar
dados sobre a declaração, a carimbou como ‘Falsa’ e esclareceu:
De janeiro de 2003 a abril de 2016, durante os governos de Lula
e Dilma, foram sancionadas 29 leis ordinárias, uma lei complementar e uma medida provisória que alteraram – sim – o texto da
CLT. Entre as modificações feitas, estão, por exemplo, a dispensa
da assinatura da carteira de trabalho para contratos de até dois
meses, considerada uma porta ao trabalho escravo.

NOS BASTIDORES

melhores resultados.
O programa também premia os melhores projetos
desenvolvidos durante o curso. Neste ano foram recebidos
para avaliação 102 projetos de todas as regiões do
3DUDQi 2V GH] ÀQDOLVWDV Mi HVWmR VH SUHSDUDQGR SDUD D
grande festa de premiação que acontece no próximo

Ratinho Junior (PSD) vai
encontrar-se nesta semana com
o senador Alvaro Dias (Podemos), para tratar das eleições
estadual e a nacional. Junior vai
com o pai, o comunicador Ratinho. O tema da conversa inclui
apoio do apresentador a Alvaro

no nordeste, onde tem grande
audiência. Isso conduzirá a conversa, necessariamente, para a
sucessão estadual. A ideia de
Ratinho pai e Ratinho Jr é convencer Alvaro de que a melhor
solução para todos é Osmar se
candidatar a Senador.

dia 1º de dezembro, durante o Encontro Estadual de
Empreendedores e Líderes Rurais, onde serão conhecidos
os três vencedores deste ano.

sistemafaep.org.br
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Dia

Clima

Terça

14/11

Temperatura

Umidade

26 ºC
11 ºC

90%
90%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
15/11

28 ºC
12 ºC

90%
90%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quinta
16/11

29 ºC
17 ºC

90%
90%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 13/11/2017
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PARA CUMPRIR A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Salários de comissionados caem 20%
Divulgação

Ajuste
pretende
manter índice
de gastos com
pessoal e
cumprir lei
Da Redação*
O prefeito Moacyr Fadel
Junior anunciou nesta segundafeira (13), a redução de 20%
do seu salário, do vice-prefeito,
secretários, comissionados e funções gratificadas. O ajuste é para
manter o índice de gastos com
pessoal do último quadrimestre
dentro do limite de 54% e cumprir a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF).
Fadel explica que quando

Prefeito Moacyr quer reduzir índice de gastos

assumiu a Prefeitura em janeirodeste ano, o índice de pessoal
estava estourado em 57% e imediatamente tomou medidas como

enxugar o número de secretarias
de 15 para dez, reduzir os gastos com cargos comissionados e
várias outras ações. “Porém, este

ano a arrecadação ficou abaixo
do esperado e a tendência nos
últimos meses é de queda. A
crise que assola o país reflete na
arrecadação dos municípios. Essa
medida é para nos enquadrarmos
no índice de 54% e cumprir a lei.
O corte nos salá rios, a começar
pelo do prefeito, é uma tentativa
de ajustar as contas. Sei que não
é fácil, mas é a medida menos
dolorosa, porque não precisaremos demitir funcionários”, disse.
Com o índice de pessoal dentro do limite recomendado pela
LRF, o município obterá do Tribunal de Contas do Estado (TCE)
a Certidão Negativa para que
possa receber repasse de verbas
federais e estaduais. “Conseguimos muitos recursos e a partir
do ano que vem teremos muitas
obras na cidade. Mas para que
esse dinheiro venha, precisamos
da Certidão Negativa”, finalizou.

PARA IML DE PONTA GROSSA

Pauliki e Estado conquistam mais médicos
Divulgação

Da Assessoria
Em reunião realizada na última
quarta-feira com o secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo
Costa, o deputado estadual Marcio Pauliki conseguiu antecipar a
nomeação dos concursados para
a Polícia Científica do Paraná.
Prevista inicialmente para ser realizada no fim deste mês, o governo
do estado divulgou nesta sextafeira (10) a convocação para a
inspeção médica dos aprovados no
concurso público. São mais três
médicos convocados para atuar no
Instituto Médico Legal de Ponta
Grossa de forma emergencial.
“É uma conquista que tenho
lutado há anos. Continuo na luta
para que outros profissionais sejam
chamados. Ao menos mais 10
profissionais das demais áreas da
Polícia Científica devem ser nomeados”, afirma o deputado Pauliki.
Ao todo, o concurso chamou cerca
de 55 profissionais, entre peritos,

Medida resolverá um problema rotineiro em Ponta Grossa
legistas e auxiliares, para o estado
inteiro. Posteriormente, outros
profissionais devem ser convocados pelo governo.
As inspeções serão realizadas pelo Órgão Oficial de Perícia
Médica – Divisão de Medicina e
Saúde Ocupacional do Estado do
Paraná, exclusivamente na cidade
de Curitiba, entre os dias 04 e 08
de dezembro de 2017.

Para Pauliki, essa é uma conquista que irá beneficiar toda a
sociedade. “Luto pelo IML desde
o início do meu mandado. As boas
notícias surgem gradativamente graças ao trabalho técnico que venho
desempenhando aliado ao comprometimento de grandes profissionais
do estado”, ressalta o deputado. O
concurso contou com 42.210 inscritos, mas 21 mil pessoas efetiva-

mente realizaram as provas no dia
26 de março deste ano.
Em setembro deste ano, o
deputado já tinha se reunido com
o diretor geral da Polícia Científica
do Estado, Hemersson Bertassoni,
para debater a convocação dos
aprovados no concurso. “Há um
déficit de servidores e temos que
lutar para melhorar essa situação”,
ressaltou Pauliki, na oportunidade.
O IML de Ponta Grossa é alvo
constante de denúncias de falta de
estrutura e de profissionais.
Para tanto, o deputado já
garantiu para o ano que vem R$
500 mil para ser aplicado em de
reformas para o IML de Ponta
Grossa.
Outra conquista já garantida
por Pauliki para 2018 é o repasse
para começar a instalação do IML
de Irati (R$ 1,5 milhão) e Telêmaco Borba (R$ 1,5 milhão), que
irão descentralizar o atendimento,
não sobrecarregando o IML de
Ponta Grossa.

QUESTÕES FUNDIÁRIAS

Comissão encerra fase de investigação
Da Assessoria
A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) das Questões Fundiárias, presidida pelo deputado
estadual Marcio Pauliki, encerrou a fase de investigação e agora
aguarda o relatório final que deve
ficar pronto até fevereiro. Nesta
fase foram realizadas cinco oitivas,
visitas a acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) e pedido de
informações a nove órgãos: Instituto de Terras e Cartografia do
Paraná (ITCG), Coordenadoria
Especial de Mediação de Conflitos
da Terra (CoorTerra), Policia Civil,
Policia Militar, Superintendência

do Ibama, Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), Superintendência do
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), Ministério
Público e também Casa Civil.
“Conseguimos fazer um trabalho sério e imparcial. Uma das
sugestões para constar no relatório
final é para que onde exista ocupação irregular de terra que seja
determinada a desocupação e a
reintegração de posse. Outro objetivo é que o Incra faça sua parte e
realize os assentamentos de acordo
com o que prevê a legislação”,
afirma o deputado Pauliki.
Foram realizadas oitivas com
o coordenador Coordenadoria
Especial de Mediação de Conflitos

da Terra (Coorterra) da Secretaria
Estadual de Segurança Pública,
major Jean Puchetti; residente da
Federação Paranaense de Agricultura (Faep), Ágide Meneguete; e o
diretor-presidente do Instituto de
Terras, Cartografia e Geociências
(ITCG), Amílcar Cabral; o chefe
da Divisão de Obtenção de Terras e
Implantação de Projetos de Assentamento do órgão do Incra, Walter
Pozzobom; assessor especial de
Assuntos Fundiários do Governo
do Paraná, Hamilton Serighelli.
Além disso, foi realizada a visita
in loco no Acampamento Maria
Rosa do Contestado, do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), localizado no

município de Castro. “Temos muitos depoimentos, dados, e opiniões que certamente irão embasar o
trabalho de relatoria final para que
possamos encaminhar o resultado
da CPI para o Ministério Público”,
afirma Pauliki.
O relator da comissão é o
deputado Paulo Litro, que também
avalia positivamente os passos da
CPI. “Durante este período da CPI,
pudemos obter muitas informações
e verificar situações que receberam
nossa atenção de forma especial.
A partir disso, tenho certeza, que
entregaremos um relatório com
muitos apontamentos aos órgãos
competentes para que eles aprofundem as investigações" destacou.

LRF IMPÕEM VEDAÇÕES

Piraí do Sul é um dos
34 com alerta do TCE
Da Assessoria
Até o mês de outubro, 261
dos 399 municípios do Paraná
(65,4% do total) receberam
alerta do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-PR) por excesso
de gastos com o pagamento de
servidores. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) estabelece
(artigo 20, inciso III, alíneas
“a” e “b”) o teto de 54% da
receita corrente líquida (RCL)
para os gastos com pessoal nos
municípios. Atualmente, apenas
138 prefeituras paranaenses
(34,6%) se enquadram nesse
limite legal.
Acima do teto estabelecido
de 54% figuram 34 cidades
paranaenses, dentre as quais
está Piraí do Sul. Por isso, o
município faz parte da indigesta
lista das cidades que mais extrapolam o índice de pessoal em
todo o Paraná, ao lado de prefeituras de grandes cidades paranaenses, como Foz do Iguaçu,
Campo Mourão, Colombo e
Fazenda Rio Grande.
A LRF determina que o Tribunal de Contas emita alerta
quando o município ultrapassa o
teto de 54% da receita e também
nos casos em que há a extrapolação de 95% e de 90% daquele

limite. Desde junho, os alertas
do TCE-PR são enviados eletronicamente aos poderes Executivo e Legislativo municipais,
via e-mail, ao responsável legal e
ao controlador interno. O objetivo da iniciativa, que substituiu
os processos que eram julgados
pelas Câmaras do Tribunal, é
possibilitar a adoção de medidas
corretivas com maior rapidez.
Vedações
A Constituição Federal e
a LRF impõem vedações aos
municípios que ultrapassam os
limites de gasto com pessoal. O
parágrafo único do artigo 22 da
LRF impede as seguintes medidas: concessão de vantagens,
aumentos, reajuste ou adequações de remuneração a qualquer
título; criação de cargo, emprego
ou função; alteração de estrutura
de carreira que implique aumento
de despesa; provimento de cargo
público, admissão ou contratação
de pessoal, ressalvada reposição
de aposentadoria ou falecimento
de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança; e contratação de hora extra, ressalvadas
as exceções constitucionais.
Para os municípios que ultrapassaram o limite de 54% da
RCL, além das vedações da LRF,
a Constituição impõe a redução.

PRÉ-CANDIDATO AO SENADO

Beto Richa assume
comando do PSDB
Da Assessoria
O governador Beto Richa
assumiu no sábado (11), a presidência do PSDB no Paraná,
durante convenção estadual
realizada em Curitiba com a
presença de lideranças, apoiadores e representantes de vários
partidos, entre eles, PP, PSD,
PSC e PSB. Richa vai comandar as articulações das alianças
e candidaturas para as eleições
de 2018 e também foi saudado
como candidato ao Senado pelos
tucanos.
O ministro da Saúde Ricardo
Barros (PP), a vice-governadora Cida Borghetti (PP), o
deputado Sandro Alex (PSD),
o presidente estadual do PSB,
Severino Araújo e o secretário
estadual do Desenvolvimento
Urbano, João Carlos Ortega
(PSC) destacaram a importância de manter o projeto político
que une os quatro partidos no
Paraná.
O advogado Wilson Quinteiro e engenheiro Antonio Borges dos Reis estavam entre as
lideranças que assinaram a ficha
de filiação no PSDB. O prefeito
de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, também foi anunciado como
o mais novo filiado ao partido.
Na convenção, Richa fez um
balanço e destacou os avanços
do governo do Paraná nos últimos sete anos e disse que aceita
fazer comparativos com governos
anteriores porque "há resultados
concretos e melhora significativa
em todos os setores". Richa também destacou a importância da
unidade do partido e da manutenção das alianças.
Instado por todos os presentes a concorrer ao Senado no
próximo ano, Richa declarou que
esta é uma decisão a ser tomada
mais adiante e pelo conjunto
das forças políticas que apoiam
o projeto do PSDB. “O caminho
que o PSDB vai trilhar na eleição do ano que vem, vocês vão
decidir", disse Beto Richa.
“Nunca tive apego a cargos.
Vou dar a minha contribuição e

retribuir a grande confiança que
eu, toda minha família e meu
saudoso pai José Richa sempre
tivemos dos paranaenses. Eu
quero tomar essa decisão (de
ser candidato), importante na
minha vida e ao PSDB com cada
um de vocês”, completou.
Ao Senado
Além do PSDB, pelos
menos quatro partidos - PSB,
PSC, PP e PSD -, afirmaram
apoiar a candidatura do governador Beto Richa ao Senado
nas eleições de 2018. "A gente
gosta do que faz. Gosta de servir a população, atender o mais
pobre e eu tenho certeza que
Richa fará uma trajetória muito
expressiva no Senado como
faz no governo do Paraná. Um
governo que orgulha o seu pai
José Richa. E que será um senador que orgulhará a trajetória de
José Richa”, disse o ministro da
Saúde, Ricardo Barros, presid
ente do PP no Paraná.
O deputado Sandro Alex
(PSD) disse que o governador
Beto Richa e o PSDB reconstruíram o Paraná, nos últimos
oito anos. “O PSD está junto
com o governador Beto Richa.
Renovarmos mais uma vez a
nossa unidade em torno do
crescimento do país. Richa tem
apoio do PSDB neste oito anos
à frente do governo e terá o
nosso apoio em mais oito anos
no Senado",
A vice-governadora Cida
Borghetti disse que o PP acompanha a trajetória política do
PSDB há várias eleições. “O PP
acompanhou o PSDB em 2010,
em 2014 e vai acompanhar em
2018. Contem com o apoio dos
progressistas, estaremos unidos
e juntos, para o bem do Paraná
e do Brasil”, destacou.
O presidente do PSB do
Paraná, Severino Araújo, fez
questão de marcar presença na
convenção estadual do PSDB e
reafirmou o apoio ao governador
Beto Richa que deve disputar o
Senado nas eleições de outubro
2018.
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Pedágio no Paraná
completa 20 anos e
Fiep defende novo
modelo de concessão
Outro grave
problema das
concessões seria
a transparência
Da Assessoria
Nesta terça-feira (14), completam-se exatamente 20 anos da
assinatura dos contratos de concessão das rodovias do Anel de
Integração do Paraná. Apesar de
sensíveis melhorias na manutenção
das estradas, as duas décadas de
cobrança de pedágio no Estado
foram marcadas, principalmente,
por uma série de ingerências
políticas e disputas judiciais, que
resultaram em altos custos para os
usuários e adiamento de boa parte
das principais obras previstas.
Para a Federação das Indústrias
do Paraná (Fiep), a sociedade
paranaense precisa se mobilizar e
discutir desde já – faltando quatro
anos para o fim dos atuais contratos – um novo modelo de concessão para a malha rodoviária.
“O modelo atual foi implantado
quando o país vivia uma realidade
econômica completamente diferente
da atual e ainda sofreu uma série de
interferências que desvirtuaram o
propósito das concessões e aumentaram os custos de transporte no
Paraná”, afirma o presidente da
Fiep, Edson Campagnolo. “Tudo
isso se reflete em perda de competitividade do setor produtivo estadual
e prejuízos para toda a sociedade.
Sem contar os riscos para a segurança de quem trafega pelas estradas, que no geral têm uma estrutura
muito abaixo da necessária para
comportar o tráfego pesado de carros e caminhões”, completa.
Para Campagnolo, essa situação deixa claro que o Paraná precisa começar a discutir um novo
modelo para as concessões do Anel
de Integração. “Não somos contrários às concessões, até porque o
poder público não tem condições
de realizar os investimentos necessários. Mas é preciso encontrar
um modelo que gere equilíbrio na
relação entre concessionárias e usuários, possibilitando a justa remuneração dos investidores privados,
mas com realização de obras e sem
onerar excessivamente o setor produtivo e a população”, completa.
Histórico
O Paraná foi um dos primeiros
estados brasileiros – junto com São
Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul – a conceder rodovias para
administração da iniciativa privada.
O início desse processo aconteceu
em 1996, quando uma lei aprovada
pelo Congresso Nacional permitiu
que a União delegasse aos estados
a responsabilidade por trechos de
rodovias federais que passam por
eles. As delegações foram confirmadas por convênios assinados em
seguida. E os estados, por sua vez,
promoveram licitações para escolher empresas ou consórcios que
administrariam as rodovias.
No Paraná, as estradas foram
divididas em seis lotes, que formam
o que ficou conhecido como Anel
de Integração. Atualmente, ele é
composto por 2.505 km, incluindo
1.800 km de vias federais. São
2.197 km de rodovias principais
pedagiadas e mais 308 km de trechos de acesso a elas. As licitações
ocorreram em 1997. Nessa época,
o Brasil tinha pouquíssima experiência em concessões públicas. Além
disso, o cenário econômico não era
dos mais favoráveis, com taxa de
juros altíssima e risco-país elevado.
Também existiam sérias dúvidas se
os estados cumpririam plenamente

os contratos.
Para vencer essa desconfiança
e garantir a participação de investidores nas licitações, o Paraná adotou um modelo em que a licitação
não era decidida pela menor tarifa.
No caso paranaense, o valor a ser
cobrado nas praças de pedágio foi
prefixada pelo Estado. “Ganhavam
o direito de administrar as rodovias as empresas ou consórcios
que se comprometiam a conservar,
adicionalmente, o maior número
de trechos de acesso”, explica o
secretário-executivo do Conselho
Temático de Infraestrutura da Fiep,
João Arthur Mohr, referindo-se às
rodovias secundárias em que não
há cobrança de pedágio.
Em 14 de novembro de 1997,
o governo do Estado e as empresas
vencedoras da concorrência assinaram os contratos de concessão.
Eles deram o direito para que as
concessionárias administrassem
as rodovias por 24 anos – portanto, até o fim de 2021. Depois
de um período em que realizaram
uma série de reparos iniciais, as
empresas começaram a cobrança
de pedágio em junho de 1998.
Ingerências e judicialização
Começou a cobrança, começaram os problemas. Em julho daquele
ano, menos de um mês após iniciada a cobrança, um ato unilateral
do então governador Jaime Lerner
reduziu pela metade os preços das
tarifas de pedágio. Candidato à reeleição no pleito que aconteceria em
outubro daquele ano, o que se diz
é que Lerner temia que o descontentamento popular em relação aos
preços dos pedágios comprometesse o resultado da eleição.
A reação das concessionárias
foi imediata. Alegando comprometimento do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos, as seis
empresas recorreram à Justiça
e obtiveram duas decisões favoráveis. A primeira autorizava as
empresas a manter apenas os serviços de manutenção e conservação
das rodovias, além da prestação
do atendimento pré-hospitalar. A
segunda suspendia os efeitos do ato
unilateral de Lerner, determinando
que investimentos e tarifas voltassem aos patamares originais.
“Esse foi o início de uma relação litigiosa entre Estado e concessionárias que já gerou mais de 150
ações judiciais”, afirma o presidente da Fiep, Edson Campagnolo.
“Ao longo do tempo, elas culminaram em uma série de aditivos aos
contratos que desvirtuaram as concessões no Paraná, resultando em
tarifas elevadas para os usuários e
poucos investimentos nas estradas
do Anel de Integração”, completa.
Um dos principais problemas
trazidos pelos aditivos foi a modificação da forma como as concessionárias eram remuneradas por
administrarem as rodovias. Essa
remuneração é feita por meio de um
instrumento chamado Taxa Interna
de Retorno (TIR). O problema é
que os aditivos estabelecidos no
ano 2000 deixaram de lado a TIR
dos projetos originais, adotando-se
a chamada TIR do Acionista, mais
elevada. E o que era para ser uma
medida para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, acabou tornando as tarifas mais altas,
desta vez com prejuízo aos usuários
das rodovias.
Esse desequilíbrio se acentuou
ainda mais em 2002, com uma nova
leva de aditivos, desta vez sob a alegação de que a incidência de novos
tributos teria resultado em perda de
receitas para as concessionárias.
Com isso, foi feito mais um acordo
com o governo estadual, que manteve
os preços do pedágio, mas eliminou
ou adiou uma série de investimentos

previstos para as rodovias.
E, o que já era uma situação
complicada, ficou ainda mais confusa a partir 2003. Durante oito
anos, o governo Roberto Requião
– eleito com o bordão “o pedágio
baixa ou acaba” – buscou enfrentar as concessionárias, inclusive na
Justiça, com diversas ações, algumas até hoje não julgadas. O então
governador também adotou como
prática a constante negativa aos reajustes a que as concessionárias, por
contrato, têm direito a cada ano para
recompor principalmente as perdas
causadas pela inflação. Isso gerou
uma nova onda de ações judiciais,
que acabavam sempre reconhecendo
o direito das empresas pelo reajuste.
Com novos desequilíbrios, mais uma
vez as empresas foram desobrigadas
de investimentos previstos nos contratos originais.
Falta de transparência
O presidente da Fiep, Edson
Campagnolo, aponta outro grave
problema das atuais concessões
do Anel de Integração: a falta de
transparência. “A sociedade paranaense nunca teve acesso a dados
exatos sobre questões como fluxo
de veículos nas rodovias, real faturamento das empresas, margem
de lucro, quanto do que é arrecadado é reinvestido nas estradas e
quais exatamente são as obrigações
das concessionárias em relação a
obras”, afirma. “Por se tratar de
uma concessão pública, essas informações deveriam estar ao alcance
de todos, sem qualquer tipo de
restrição. Essa é mais uma questão
que podemos corrigir construindo
um novo modelo de concessões a
partir de agora”, diz.
Depois de tantos imbróglios
com as concessões paranaenses,
ocorreram tentativas de abrir essa
verdadeira caixa-preta em que se
transformaram os contratos do
pedágio. A intenção foi saber quem
realmente está tendo prejuízo: os
usuários, que sentem no bolso o
peso das tarifas, ou as concessionárias, que constantemente se queixam
de desequilíbrios nos contratos.
Uma das mais importantes e
aprofundadas análises realizadas
nesse sentido foi do Tribunal de
Contas do Estado (TCE). Em um
cálculo conservador, um relatório
divulgado pelo órgão em 2012
indicou que, apenas em um dos
lotes, administrado pela Ecocataratas, no Oeste do Paraná, as
tarifas estavam 31,9% acima do
preço correto. Isso significava que a
concessionária estaria arrecadando
aproximadamente R$ 347 milhões
a mais do que deveria – em valores
de dezembro de 2010. Segundo o
estudo, percentuais similares poderiam ser aplicados às outras cinco
empresas. Além disso, o TCE
concluiu que diversos dos aditivos,
especialmente os primeiros, não
poderiam ter alterado o equilíbrio
econômico-financeiro da concessão
e, por isso, deveriam ser desconsiderados nos cálculos das tarifas.
Na mesma época, o Tribunal de
Contas da União (TCU) também
apresentou o resultado de uma auditoria que realizou nos contratos de
concessão do Paraná. Assim como
o TCE, o órgão federal indicou
prejuízos ao Estado e aos usuários.
Mas, ao invés de apontar quanto as
tarifas estavam acima do correto, o
TCU deixou esse cálculo a cargo
do Estado. “Esses dois relatórios,
além de uma série de outras evidências, deixam claro que, se existe
algum desequilíbrio, ele favorece as
empresas em prejuízo à sociedade
paranaense”, conclui Campagnolo.
“Ou seja, temos um modelo de
concessão que se mostra nocivo
aos usuários das rodovias e ao interesse público”.

Divulgação

EM MEIO A INGERÊNCIAS POLÍTICAS E DISPUTAS

Pedágio no Paraná: Tarifas altas e obras muito aquém das esperadas

COOPERJOVEM

Professores apresentam projetos
Divulgação

Da Assessoria
Seis professoras da rede
Municipal de Ensino de
Carambeí apresentaram nesta
segunda-feira (13), projetos do CooperJoven 2017
que foram desenvolvidos em
cinco Escolas Municipais. As
apresentações aconteceram
no auditório da Frísia Cooperativa Agroindustrial e reuniu
também professores das cidades de Ponta Grossa, Teixeira
Soares, Imbituva e Tibagi.
Nesta edição o CooperJoven envolve, em Carambeí,
122 alunos das quartas-séries das escolas rurais Santa
Cruz e Limpo Grande e também das unidades urbanas
Professora Fátima Augusta
Bosa, Geralda Harms
e
Tonia Harms. Os projetos
são voltados a aspectos econômicos, culturais, sociais,
educacionais e ambientais
que envolvem os alunos
em atividades práticas com
temas relacionados ao Cooperativismo aplicados nas
escolas. Consciência ecológica, coleta seletiva, compostagem, sustentabilidade,
alimentação,
indisciplina,
destino correto para o lixo
tóxico, entre outros, foram
os temas abordados.
De acordo com a professora Priscila Pauliki Solek,
coordenadora Educacional de
Projetos da secretaria Municipal de Educação e Cultura,
os trabalhos desenvolvidos pelas educadoras foram
essenciais
para a aplicabilidade dos fundamentos

Professores da rede municipal
do cooperativismo em toda
comunidade escolar". Em
2018, pretendemos convidar
mais professores do nosso
município a integrarem o
Projeto CooperJovem, pelo
fato da Frísia ser a anfitriã e
maior incentivadora do CooperJovem em Carambeí, afinal de contas somos prata
da casa", ressalta Priscila.
A professora Ana Wieslava, secretária municipal
de Educação e Cultura, que
acompanhou as apresentações, salienta a importância
do trabalho e dedicação das
professoras na elaboração e
execução dos projetos que
são uma ferramenta, a mais,
de conhecimento e vivência
para os alunos. "É um orgulho termos em nosso quadro,
profissionais comprometidos
verdadeiramente com a formação de nossas crianças",
comenta Ana Wieslava.
Participaram as professoras, Edina Maria do Amaral
Machado e Marlei da Silva
Kapp - Escola Rural Sta
Cruz, Joceli Monica Perazzoli Scaraboto - Escola

POR DENTRO DA CIDADE

Tibagi terá Corrida
Rústica Natalina
Da Assessoria
Tibagi - Tibagi terá a 1ª
Corrida Rústica Natalina e
Caminhada Solidária no dia
17 de dezembro, promoção da
Associação Municipal dos Servidores Municipais de Tibagi
(Asemti) com apoio da Prefeitura e das Secretarias Municipais de Esportes e Recreação
Orientada (Sero) e Turismo. A
largada será em frente à Prefeitura, às 9 horas, com percursos de 5 e 10 quilômetros por
dentro da cidade. Às 9h30 será
o início da caminhada, com
mesmo trajeto da corrida.
O gerente da 'Sero', Edilson Fusca, está animado com a
possibilidade de colocar Tibagi
em mais um roteiro esportivo
e turístico da região. “É a primeira corrida rústica realizada
este ano no município e, para
nós, apoiar um evento como
este é um grande desafio. A
'Asemti' nos procurou e estamos dando todo o apoio estrutural para fazermos um grande
evento”, planejou.
Para o presidente da 'Asemti', Carlos Betim, a programação será voltada à família.
“Estamos muito felizes com a

realização de um evento deste
porte, que atrai atletas profissionais e amadores, mas
também oferece a oportunidade para as famílias. Temos
o apoio da Prefeitura, o que
nos dá a garantia que tudo vai
ser da melhor qualidade. Tanto
a corrida quanto à caminhada
estão sendo planejadas com
muito profissionalismo”, destacou.

Percurso será de 5
e 10 quilômetros por
dentro da cidade
Os 100 primeiros inscritos
levam uma camiseta personalizada. Todos os participantes deverão receber kit com o
número e um chip de cronometragem eletrônica. As inscrições podem ser feitas até dia
12 de dezembro através do
site www.ticketagora.com.br
para atletas visitantes e direto
na 'Sero' para atletas locais,
com preço diferenciado. Para a
caminhada os interessados só
precisam doar um brinquedo
para participar.

Municipal Geralda Harms,
Olga de Aquino e Clarice Elisabeth Los - Escola Municipal Fátima Bosa e Maristela
Mendes da Escola Rural
Limpo Grande.
O CooperJovem é desenvolvido em parceria entre
Cooperativa,refeituras municipais e Sescoop (PR).
Implantado em 2010 em
Carambeí, o programa é
interdisciplinar e objetiva a
inserção de uma proposta
educacional baseada na relação ensino-aprendizagem.

“

É um orgulho
termos em
nosso quadro,
profissionais
comprometidos
verdadeiramente
com a formação de
nossas crianças
CATEGORIA 70KG

Carambeiense é
campeã mundial
de kickboxing
Da Redação
Carambeí
Valdirene
Stanski, atleta de kickboxing que
treina em Carambeí e representa
o município em diversas competições, ganhou o campeonato mundial realizado na Hungria na tarde
de sexta-feira (10). Val disputou
o cinturão na categoria acima de
70 kg, na modalidade Low Kick,
contra uma atleta russa.
"Valdirene vem se destacando
há algum tempo no esporte, garantindo todos os títulos que disputa
e agora é a melhor do mundo.
Ela foi convidada a participar de
um evento que será realizado na
Turquia em abril e, agora, dona
do título Mundial, muitas portas
se abrirão para continuar com as
vitórias na categoria", descreve o
secretário Municipal de Esportes,
Sergio de Oliveira.
Divulgação
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DA INTERCOOPERAÇÃO A UMA NOVA MARCA

Cooperativas lançam a
Divulgação

Gradativamente
os produtos
ganharão o
selo 'Unium'
Da Redação *
As cooperativas paranaenses Frísia, Castrolanda e
Capal lançaram na manhã de
sexta-feira (10) a marca institucional Unium, que acompanhará todos os produtos
comercializados no varejo e
atacado. A Unium (fusão das
palavras ‘união e um’), se alinha às demandas do mercado
brasileiro e passará a representar os projetos em que as
cooperativas atuam em parceria. Quanto aos produtos
comercializados pelas três
cooperativas, eles receberão
a nova marca em suas embalagens, no formato de selo, e
serão colocados no comércio
gradativamente, disse Erik
Bosch, diretor-presidente da
Capal, ao ser perguntado pela
reportagem do Página Um.

Com origens e produção semelhantes, as cooperativas da
região dos Campos Gerais criam, dessa forma, uma marca
que já surge consolidada com a intercooperação
As marcas reunidas pela
Unium já são reconhecidas pela
qualidade e excelência. Entre
elas está a Alegra, marca de
carne suína que recentemente
foi certificada pela Professional Animal Auditor Certification Organization (PAACO),
devido ao seu investimento no
bem- estar animal. A Unium
também conta com três marcas de lácteos: Colaso, Colônia
Holandesa e Naturalle- esta, de

produtos livres de aditivos. No
setor de grãos, a Unium conta
com a marca Herança Holandesa (farinha de trigo), voltada
para o B2B (empresa para
empresa). Ela é produzida em
uma unidade totalmente adequada à ISO 22.000, o que a
qualifica com elevados padrões
de exigência. Com origens e
produção semelhantes, as cooperativas da região dos Campos
Gerais criam, dessa forma, uma

CONTRA MARINGÁ NA SUPERLIGA

PG Caramuru vence confronto direto
Divulgação / Rodrigo Araújo / Copel Telecom Maringá Vôlei

Da Assessoria
Ponta Grossa - Após uma
série de confrontos contra equipes
de ponta da Superliga, o Ponta
Grossa Caramuru conquistou sua
primeira vitória. Jogando fora de
casa, a equipe alvinegra venceu o
Maringá por 3 sets a 0 no Ginásio Chico Neto, com parciais de
21-25, 21-25 e 25-18. Com a
vitória no último sábado (11), o
Caramuru se distanciou da zona
de rebaixamento.
Ao somar os primeiros três
pontos, o time ponta-grossense,
décimo colocado, abriu margem
do próprio Maringá e também do
Juiz de Fora que ainda não somaram pontos. Além disso, o resultado positivo fez a equipe encostar
nos adversários acima na tabela,
ficando um ponto atrás do Montes
Claros e a uma vitória do Canoas.
Os visitantes foram superiores durante toda a partida, com
destaque para o bloqueio, que
teve o dobro de pontos da equipe
mandante. Dos nove pontos, três

marca que já surge consolidada
com a intercooperação, sistema
de industrialização de lácteos,
grãos de proteína animal. O
associativismo das cooperativas paranaenses é um dos mais
antigos do Brasil, considerado
a evolução da administração
cooperativista, pois garante o
aumento da eficiência e promove sinergias entre as organizações, que continuam com as
suas gestões independentes e

foram do oposto Leozão, que com
outros dez acertos foi uma das
principais peças do Caramuru na
partida e levou o troféu Viva Vôlei
de melhor jogador em quadra. O
ponteiro Perón, com 20 pontos,
foi o maior marcador do jogo.
Treinador do Ponta Grossa
Caramuru, Fábio Sampaio analisou a partida e falou sobre a
vitória: “A gente sabia que era um
jogo complicado e que teríamos
que abusar do saque por causa do

Ricardinho, pelo talento que ele
tem de dominar o jogo. Era um
jogo de seis pontos, nosso saque
entrou, desestabilizamos a equipe
deles no passe”
Os dois próximos desafios
do Ponta Grossa Caramuru são
frente ao seu torcedor na Arena
Multiuso. No dia 21, o duelo é
contra o Corinthians/Guarulhos,
às 21h30, quatro dias depois
a equipe paranaense recebe o
Lebes Canoas, às 20 horas.

Valor agregado
Segundo Renato Greidanus, diretor-presidente da
Frísia Cooperativa Agroindustrial, com sede em Carambeí,
a Unium simboliza o alinhamento de objetivos. “Somos
cooperativas paranaenses e
estamos na mesma região,
nossos cooperados são muito
próximos uns dos outros,
temos metas semelhantes e
prezamos sempre pela qualidade. É mais do que natural
que a intercooperação seja um
sucesso, e a criação da marca
Unium simboliza o excelente
resultado que a nossa parceria gera”.
Para Frans Borg, diretorpresidente da Castrolanda
Cooperativa Agroindustrial,
com sede em Castro, a industrialização dos produtos agropecuários promove ganhos a
todos os envolvidos, do cooperado ao consumidor final, com
destaque para o controle total
da cadeia, além da garantia
da qualidade e da segurança
dos alimentos. “Os valores de

3º Mototran reuniu
motociclistas de região
Na manhã de domingo
(12), aproximadamente 140
motociclistas de toda a região
participaram da 3ª edição do
'Mototran', passeio motociclístico do Pelotão de Trânsito
do 1º BPM.
Organizado com o objetivo de multiplicar a interação
entre a PM e a comunidade,
e promover a conscientização
por um trânsito cada vez mais
seguro, o passeio teve sua largada na Sede do 1º BPM, no
Bairro da Ronda, em Ponta
Grossa. Durante o deslocamento em direção ao Campus
da Faculdade de Telêmaco
Borba (FATEB), destino final
do passeio, os participantes
foram escoltados por equipes
de motociclistas da Polícia
Rodoviária Estadual, do Pelo-

crescimento compartilhado,
transparência e dedicação
incondicional ao trabalho são
apenas alguns dos princípios similares que permeiam
nossas atuações”, comentou
o executivo. “Essa profunda
identificação com suas origens
e com o agronegócio paranaense foram fundamentais para
selar o momento atual, em
que as cooperativas anunciam
ao mercado o lançamento da
Unium”, concluiu Borg.
Erik Bosch, diretor-presidente da Capal Cooperativa
Agroindustrial, com sede em
Arapoti, lembra que as cooperativas sempre mantiveram
sua essência no trabalho e
nos produtos industrializados.
“Uma das várias vantagens de
termos a Unium é que trabalhamos com uma produção
100% própria. Além de oficializar uma união que acontece
há muito tempo com a intercooperação, a nova marca é
um passo fundamental para o
aumento da competividade do
agronegócio local”, frisou.
Com Assessoria *
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PASSEIO MOTOCICLÍSTICO

Da Assessoria

Ponta Grossa Caramuru vence Maringá no Ginásio Chico Neto

cooperados próprios.

tão de Trânsito do 1º BPM
e do Grupamento Especial
Tático com Apoio de Motos
(GETAM) da Guarda Municipal.
Encerrado com um festival de “food truck’s”, o evento
teve, ainda, o propósito de
arrecadar alimentos junto aos
participantes, doações que
serão destinadas a instituições
sociais de Ponta Grossa.
Divulgação

Cerca de 140 motos
participaram do passeio

Tibagi terá
Corrida Rústica
Natalina
Da Assessoria
Tibagi - A cidade de Tibagi
terá a 1ª Corrida Rústica Natalina e Caminhada Solidária no
dia 17 de dezembro. A promoção é da Associação Municipal
dos Servidores Municipais de
Tibagi (Asemti), com apoio da
prefeitura e das secretarias municipais de Esportes e Recreação
Orientada (SERO) e Turismo. A
largada será em frente à Prefeitura, às 9 horas com percursos
de 5 e 10 quilômetros. Às 9h30
será o início da caminhada, com
mesmo trajeto da corrida, que
acontecerá dentro da cidade.
O gerente da Sero, Edilson
Fusca, está animado com a possibilidade de colocar Tibagi em
mais um roteiro esportivo e turístico da região. “É a primeira corrida rústica realizada este ano no
município, e para nós, apoiar um
evento como este, é um grande
desafio, destacou.

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 Paladium, na Rua Júlia Wanderley, 63. Direto com o proprietário. Sem garagem. Valor de R$
900, mais taxa de água, luz. Tratar
no telefone (42) 9 9972-0758.
GALPÕES
PRÉ-MOLDADOS
SEMINOVOS
Temos galpões pré-moldados em seminovos e novos, um
galpão de 160 m² por R$ 20.000
e um de 150 m² por R$ 19.000
e um de 360 m² por R$ 45.000,
temos outros tamanhos a orçar,
tratar pelo telefone: (42)99137 – 1214.

VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em
Condomínio fechado, com 2
quartos a R$ 130.000,00, e 3
quartos a R$ 150.000,00. Aceito
Financiamento. Tratar pelo fone
(12) 9-9101-1022.
ALUGA-SE KITNETE
Rua Major Otávio Novaes n° 520
ao lado do salão Alice e próximo
a Casa Antiga, contato: (42)
9-9982-4002.

PRÉ-MOLDADOS
PARA DOIS ANDARES
Temos em oferta para dois
andares pré-moldados com 50
m² em baixo e 50 m² em cima
total 100 m², com montagem de
estrutura e cobertura, valor R$
26.000. Tratar pelo contato (41)
9- 9648 – 9160.

NIKON D 40
Vendo câmera fotográfica,
automática,
semiprofissional,
da
marca Nikon D 40.
Em perfeito estado
de uso. Valor de R$
1.800.
Acompanha
alça da marca. Lente
teleobjetiva por R$
700. Tratar pelo (42) 9
9972-0758.

MASSAGEM
MÓVEL
Vendo Esteira Shiatsu
- Rolling - com sistema de aquecimento
e mecanismo de massagem móvel. 53 cm
de esteira (para cobrir
bem a extensão da
coluna). Guardada na
caixa, com pequenos
detalhes no couro.
Tratar pelo telefone
(42) 9 9927-4549,
(42) 3232-5148 falar
com Sandro.

Áries: Quem sonha em mudar de
emprego pode ter uma boa surpresa
hoje ou nos próximos dias. Você
também pode receber um dinheiro
inesperado. Cor: verde-escuro.

Libra: A Lua vai realçar toda a
diplomacia libriana. Você terá facilidade para conversar e convencer as
pessoas. Troque ideias no trabalho.
Cor: azul-claro.

Touro: Sorte em parcerias,
sociedades e acordos. Seu charme
está com tudo e há chances de iniciar
um namoro sério. Mas pode atrair
quem não deseja. Cor: vermelho.

Escorpião: Vai sair melhor se
puder trabalhar a sós. Sua intuição
está aflorada. Pode ter boas ideias
para sair do sufoco com grana.
Cor: lilás.

Gêmeos: O trabalho será
intenso e você terá que se desdobrar
para dar conta do recado, mas a sensação de dever cumprido fará tudo
valer a pena. Cor: branco.

Sagitário: Há chance de se
associar a alguém de confiança para
conquistar algo que ambos desejam
muito. No amor, talvez se envolva
com alguém. Cor: marrom.

Câncer:
Boa oportunidade
para retomar um antigo projeto que
não pôde realizar no passado ou que
volte a trabalhar com algo que já fez
antes. Seu charme está no auge e
seu coração.Cor: roxo.

Capricórnio: Você pode ter
acesso a alguma informação sigilosa
no trabalho. Prove que merece confiança e não comente com ninguém.
Na união, converse sobre os sonhos
e planos em comum. Cor: vinho.

Leão: Conversas importantes
devem marcar o dia. Bom astral para
tudo que exija acordo e negociação.
No trabalho, boa fase para reivindicar melhorias. Na união, dia de
trocar confidências e juras de amor.
Cor: branco.

Aquário: Boa fase para abrir
a sua mente, estudar algo novo,
ter contato com outras opiniões ou
religiões. Pode ter boas notícias de
alguém que mora longe ou planejar
uma viagem. Inove na vida a dois.
Cor: vermelho.

Virgem: A Lua incentivará você
a dar mais atenção às finanças, às
suas coisas e à sua segurança. Você
só vai investir no amor se sentir firmeza no par. Estimule o diálogo,
mas sem abusar das cobranças.
Cor: preto.

Peixes: Você pode receber uma
ajuda financeira, uma gratificação
ou indenização. Imprevistos podem
ocorrer ao longo do dia: mantenha
o equilíbrio emocional! Mudança de
planos na união.
Cor: prata.

DIARISTA/DOMÉSTICA
Informações: limpeza em geral e
babá, contato: (42) 9- 9912 - 5136.
BARRAS DE PERFIL FERRO
Preço de oferta R$ 4.000, medida 02
polegadas, para retirar no local, 100
barras novas e pintadas, estudo proposta, contato: (42)9- 8401 - 3944
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A forma mais barata de fazer negócio!

R$ 90 MIL
Vendo lote de terreno
medindo 9,60 x 14 metros
de fundo, na Rua Baraõ de
Ramalho, nº 132, Bairro
Uvaranas, em Ponta Grossa.
Uma quadra e meia de
ponto de ônibus, panificadora, farmácia, posto de
combustíveis. Rua da frente
pavimentada. Interessados
tratar no pelo fone (42)
3301-9573 ou 9 9969-3895.
Valor de R$ 90.000 (à vista).
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Classificados a partir de R$ 2,00

esqui bateu na minha cabeça e cá
ela vigiasse os portões naquele dia.
(42) 3232-5148
Para surpresa dela, o marido apareestou eu. Como faço para entrar,
ela vigiasse os portões naquele dia.
esqui bateu na minha cabeça e cá
ceu.
querida?
Para surpresa dela, o marido apareestou eu. Como faço para entrar,
- Eu vou falar uma paceu. - Oi! Que surpresa! - Disse
querida?
ela. Como
você
está?
lavra.
Se
você
soletrá-la
corre- Oi! Que surpresa! - Disse
- Eu
vou
falar uma
paAh,
eu
tenho
estado
muito
tamente
na
primeira
você
entra,
ela. Como você está?
lavra. Se você soletrá-la corre-

RESUMO DE NOVELAS
PEGA PEGA
Terça-feira (14/11)
Eric comenta com Lourenço
que desconfia de que Athaíde
possa estar protegendo alguém.
Athaíde sai da cadeia. Júlio e
Antônia se beijam, e a policial
confessa ao rapaz que não consegue esquecê-lo. Luiza conta
a Eric que Malagueta convidou
Maria Pia para ir até sua casa.
Lígia demonstra a Athaíde que
tem medo de que algo de ruim lhe
aconteça. Flávio aconselha Douglas sobre como tratar Gabriel.
Antônia confessa a Domênico que
beijou Júlio e os dois decidem dar
um tempo na relação. Eric promete a Bebeth que irá à estreia
da peça teatral de Borges. Eric
e Luiza se preparam para seguir
Malagueta e descobrir se existe
relação entre ele e Maria Pia.
O OUTRO LADO
DO PARAÍSO
Terça-feira (14/11)
Lívia faz uma proposta para
Clara e Gael. Nádia afirma que
Bruno não se casará com Raquel.
Samuel dispensa Suzy e se encontra com um rapaz. Adinéia pede
que Samuel se case com Suzy.
Elizabeth/Duda pede carona em
um posto de gasolina. Lívia confidencia a Clara que está grávida.
Duda abre uma conta em um
banco e assume de vez a nova
identidade. Nádia se surpreende
ao perceber que Bruno viajou.

REAÇÃO DO ÁLCOOL
Na aula de química o professor
pergunta:
- Quais as principais reações do
álcool?
O aluno responde:
- Chorar pela ex, achar que esta
rico, ficar valente e pegar mulher
feia ...

Clara e Gael viajam juntos. Lívia
acredita que conseguiu engravidar, mas é alarme falso. Samuel
convida Suzy para jantar. Lívia se
enfurece quando Renato pergunta
por Clara. Sophia afirma a Amaral
que terá as esmeraldas quando seu
neto nascer. Samuel pede Suzy em
casamento. Bruno procura Raquel
e a Mãe, líder do quilombo, lhe dá
um ultimato. Lívia revela a Clara
que não pode ter filhos e afirma à
cunhada que também será a mãe
de seu sobrinho.
MALHAÇÃO
Terça-feira (14/11)
Benê sofre com a briga entre
suas amigas e Josefina conforta
a filha. Keyla confronta Deco,
que decide antecipar sua viagem
para a Europa. Deco alerta Keyla
sobre o estado de Lica. Tina diz
a Mitsuko que deseja ir para o
Japão. Ellen se irrita com dois
rapazes mal-educados no metrô.
Marta decide fazer terapia de
família com Lica. Ellen confirma
que Fio beijou Samantha e pede
um tempo ao menino. Cícero se
despede de Julinho e Benê. Keyla
conta sobre a briga das amigas
para Tato, e afirma que precisa
passar um período sozinha com
Tonico. Anderson tenta falar com
Tina. Roney sugere que Keyla
viaje para a casa de sua avó. Ellen
parte para a Campus Fest com
Jota e Juca. Lica vai para Paris
com Marta.

Professor:
- Tirou 10!
NA DELEGACIA
– Seu delegado meu marido saiu
de casa ontem a noite, disse que
ia comprar arroz e até agora não
voltou. O que eu faço doutor?
– Sei lá, faz macarrão!!
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EM CARAMBEÍ, NO INÍCIO DA MADRUGADA

Bandidos assaltam a agência do BB
Divulgação

Encapuzados
assaltantes
entraram
pela parte
dos fundos

NA CASTROLANDA

Acidente na PR 340
fere quatro pessoas
Divulgação

Da Redação
Na madrugada de segunda-feira (13), uma quadrilha
invadiu a agência do Banco do
Brasil, localizada na avenida dos
Pioneiros em Carambeí, depois
de abrir um buraco na parede
dos fundos do prédio. Para chegarem até o local do cofre, os
assaltantes fizeram antes outro
buraco, só que no banheiro, de
acordo com a Polícia Militar.
Quando a PM chegou na agência, os assaltantes já tinham se
evadido.
No interior da agência bancária, foram encontradas várias
ferramentas. Outras delas estavam fora do banco, utilizadas
para abrir os buracos. A polícia resgatou vários sacos com
moedas que estavam em duas
caixas de papelão, mas o valor
levado pela quadrilha não foi
informado. Conforme registrado

A mesma Agência do Banco do Brasil de Carambeí já havia sido assaltada em 2013

pelas câmeras de segurança da
agência, os assaltantes estavam
encapuzados e utilizaram mantas térmicas para cobrirem os
sensores, evitando com isso que
os alarmes fossem disparados.
Durante toda a manhã de segunda-feira, o local que amanheceu
isolado, passou por perícia da
Criminalística. A polícia civil já
instaurou inquérito para tentar
chegar nos autoresdesse crime.
Nenhuma pista
A reportagem do Página
Um tentou contato com o delegado de Carambeí, Marcus
Vinícus Sebastião, e foi informada que ele estaria de folga
até depois do feriado deste

Da Redação
Tibagi - Três mulheres
foram presas pela Polícia Militar (PM) em Tibagi. A prisão foi registrada por volta das
21horas de quinta-feira (9) na
avenida Fabio Fanucci, próximo
a uma residência conhecida pela
PM por diversas denúncias de
tráfico de drogas.
Segundo informações oficiais da corporação, os PMs
visualizaram um indivíduo morador da residência que ao ver os
policiais fugiu do local. A equipe
da PM entrou na residência no
intuito de localizá-lo, mas não
encontrou mais o suspeito.
A avó e duas tias do homem
que estavam no local autorizaram os policiais a realizaram
buscas na residência. Os PMS
encontraram dentro de uma
caixa uma sacola plástica com
dois carregadores de pistola
.40, em cima de uma estante
um tablete de maconha pesando
103,7 gramas e embaixo de um
colchão mais 7,1 gramas da
mesma substância.
Diante da situação, as três
mulheres que estavam na residência acabaram presas por
haver denúncias de que elas
também eram envolvidas no tráfico de drogas. O trio foi encaminhado até a delegacia da Polícia
Civil juntamente com a droga, e
os dois carregadores de arma
para as devidas providências.
Divulgação

Assalto anterior
Em 2013, a mesma agência
bancária já havia sido alvo de
assaltantes. Depois de serrar as
grades, os bandidos entraram
pela janela. Conforme boletim
policial, naquela ocasião a quantia levada pelo bando chegou
a R$ 280 mil, inclusive eles
teriam tentando retirar dinheiro
dos caixas eletrônicos, mas o
alarme disparou. Na fuga, os
ladrões deixaram para trás uma
mochila com materiais utilizados no arrombamento, entre
eles um maçarico e um cilindro.
Também nesta mesma mochila,
teria sido encontrado um aparelho que bloqueia sinais de celulares e alarme.

NA PR 092

NA FABIO FANUCCI

Mulheres são
presas suspeitas
de tráﬁco

semana (quarta-feira (15).
Entretanto, conforme informações repassadas pelo setor de
investigação da delegacia de
polícia da cidade, até o final
da tarde de segunda-feira (13)
ainda não se sabia quantos eram
os assaltantes e as autoridades
estariam aguardando o relatório
da agência bancária qie informaria o valor total que a quadrilha
roubou. “Quanto aos assaltantes, não temos ainda nenhuma
pista. Sabemos que o arrombamento foi registrado por volta
de meia-noite e estamos aguardando imagens das câmeras
de seguranças”, disse um dos
investigadores que preferiu não
ser identificado.

Caminhão tomba e fecha rodovia
Divulgação

Da Redação
Acidente fechou a rodovia
PR-092 na manhã de sexta-feira
(10), entre Arapoti e Jaguariaíva. Um caminhão com placas de Ponta Grossa, carregado
com calcário, perdeu o controle
e tombou em uma curva.
O acidente aconteceu por
volta das 8 horas. Com o tombamento, a rodovia precisou ser
fechada nos dois sentidos e a
fila de veículos chegou a 10 quilômetros. A PR-092 começou
a ser liberada parcialmente no
início da tarde, após a remoção
do veículo e da carga espalhada

Da Redação
Castro – No final de semana,
um acidente na PR-340, próximo ao acesso da Colônia Castrolanda, envolveu dois veículos
e deixou saldo de quatro pessoas
feridas, três delas em estado
grave. O acidente foi registrado
no domingo (12), por volta das
19 horas no quilômetro 200 e
envolveu um Uno e um Voyage,
ambos com placas de Ponta
Grossa.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Estadual (PRE), três
pessoas tiveram ferimentos graves e uma sofreu lesões consideradas mais leves. Credinaldo

Rocher, de 31 anos, dirigia o
Uno e teve ferimentos mais leves.
O passageiro Bruno Cabral de
Souza, de 21 anos, ficou gravemente ferido. Também é considerado grave o estado de saúde
do motorista do Voyage, Lucas
Adriano Rieve Pawelak, de 21
anos, e do passageiro William
Traleski de Lima, de 18 anos.
As vítimas foram socorridas por equipes de Bombeiros
e foram todas encaminhadas à
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA). Ainda segundo a PRE,
o motorista do Voyage não era
habilitado para dirigir. As causas
do acidente continuam sendo
apuradas.

CIVIL CAÇA ASSALTANTES

Recuperado em Foz carro
roubado em Carambeí
Divulgação

Um dos rodados do caminhão caiu no desnível do acostamento
no asfalto.
O motorista não ficou ferido.
A Polícia Rodoviária Estadual
(PRE) apura as causas do
acidente. Segundo relato do

motorista aos policiais, um dos
pneus do caminhão teria caído
no desnível do acostamento e,
ao tentar voltar à pista, o veículo
tombou.

NA RODOVIA TRANSBRASILIANA

Caminhões se chocam na BR 153
Divulgação

Da Redação
Tibagi - Dois caminhões
envolveram-se em acidente,
na madrugada de sábado
(11). A colisão do tipo lateral ocorreu no quilômetro 203
da rodovia BR-153, a ‘Transbrasiliana’, no município de
Tibagi, por volta das 5h30,
nas proximidades da localidade de ‘Pinheiro Seco’.
Apesar da força do
impacto, que deixou a cabine
de um dos caminhões bastante danificada, os condutores passam bem. Eles foram
levados para casas hospitala-

Alessandro e Erenilson são suspeitos na revenda do veículo
Da Assessoria

Veículos ficaram bastante danificados
res no município de Tibagi.
Como um dos caminhões
ficou com parte da carroceria

sobre uma das faixas, o trânsito ficou em meia pista por
várias horas.

EM PIRAÍ DO SUL

Dupla assalta posto e fere motorista
Da Assessoria

Trio e as drogas foram
levadas para a delegacia

Acidente envolveu um Uno e um Voyage, com placas de PG

Piraí do Sul - A Polícia
de Piraí do Sul deve abrir
inquérito para apurar assalto
praticado em um posto de
combustíveis localizado na
rodovia PR-151, próximo ao
trevo principal de acesso à
cidade, na manhã de sábado
( 11).
De acordo com as primeiras informações sobre o caso,
dois elementos, um deles
armado com revólver, anuncia-

ram o assalto no estabelecimento, de onde levaram todo
o dinheiro do caixa. A ação foi
registrada perto das 6 horas
da manhã.
Segundo
testemunhas,
os bandidos cruzaram com
um motorista de caminhão
que estava se dirigindo até o
banheiro do posto e, provavelmente, por receio de serem
identificados, o ladrão que
estava armado disparou na
direção do rapaz, acertando-o
nas costas.

A vítima foi encaminhada
para o Hospital Municipal
Santo Antonio, de Piraí do
Sul, onde recebeu os primeiros socorros, sendo transferido logo em seguida para o
Hospital Regional de Ponta
Grossa, que dispõe dos recursos necessários para atendimento de seu quadro clínico.
Segundo funcionários da
unidade hospitalar piraiense,
o motorista seguiu para Ponta
Grossa com quadro de saúde
estável, sem risco de morte.

A Polícia Civil de Foz do
Iguaçu recuperou um carro que
havia sido roubado em Carambeí,
no mês de outubro. Dois suspeitos foram presos em flagrante
pelos crimes de receptação e falsidade ideológica.
A operação aconteceu após
os policiais verificarem divergências entre a placa e o número do
chassi. Os receptadores do veículo
estariam tentando levar o carro
para o Paraguai.
O veículo foi roubado na noite

de 21 de outubro, na região central
de Carambeí. A família voltava de
uma pizzaria quando foi abordada
pelos bandidos na garagem de casa.
Um dos criminosos estava armado
e chegou a apontar o revólver para
uma criança de dois anos.
A Polícia Civil de Carambeí
segue em busca dos assaltantes,
que teriam revendido o carro na
região de Foz do Iguaçu. Eles
foram identificados como sendo
Alessandro Pereira dos Santos,
18 anos, e Erenilson Batista Vidal,
22 anos. Os dois são foragidos da
Cadeia Pública de Jaguariaíva.

8

Terça-Feira, 14 a 16 de Novembro

de

2017
Divulgação

Quinta-feira (16)
será especial para
o empresário e
um dos diretores
do Grupo Calpar,
Dionisio Bertolini,
que estará de
aniversário

cleucimara@hotmail.com
O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência!
Henry Ford
Divulgação / Publishers 2017

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Divulgação

Divulgação

A animada e badalada Zica Rasmussem recebe felicitações de
aniversário neste dia 14. Zica vai movimentar Santa Catarina no
próximo dia 18 com a super festa 'Coisas de Zica', na Praia de
Laranjeiras, em Balneário Camboriú. Comidinha de boteco, samba,
pagode, sertanejo, Pop e Rock, presença do Gazú (ex-Dazaranha),
apresentação da Escola de Samba de Joaçaba (SC) com bateria,
passistas, mestre sala e porta-bandeira e muitas surpresas fazem
parte do evento. Agradeço o gentil convite e desejo sucesso!
Divulgação / Juliana Brizola Helena

O casal Katty e
Edegar Fernandes
festejou o
primeiro aninho da
filha Helena com
uma bonita festa no
Espaço Have
Fun Eventos. A
organização e a
linda decoração
ficaram por
conta de Rafa
Malaquias.
Parabéns!

Proprietários de revistas do Paraná e Santa Catarina, participam do Publishers 2017 que acontece nos dias 28 a 31 de novembro, no Recanto
Cataratas Thermas Resort &Convention, em Foz
do Iguaçu (PR). Gustavo Siqueira, conceituado
comunicador catarinense, editor chefe da
Hallo Magazine e encantou-se com as lindas
Giovanna e Graciela Barbiero, filhas do
casal de empresários Cinara e João Barbiero
Divulgação

O radialista Carlinhos
Gomes reserva hoje (14)
para receber muitos
parabéns por mais
um ano de vida

Tibariso

Tibagi recebe
festival de humor
Da Assessoria

Divulgação

Divulgação

Em ritmo de aniversário Tiago Jazynski que
festeja a data ao lado da esposa Keyla
Santos e do filho Luiz Miguel, de 5 meses.
Felicidades a família!

O dentista e ex-vereador
Valfredo Dzázio Laco - também em
ritmo de aniversário
nessa terça-feira (14)

Nesta terça-feira (14),
acontece em Tibagi o 1º
Festival de Humor Tibariso,
uma parceria da Prefeitura
Municipal de Tibagi com
o Grupo Riso e Casa da
Cultura. O evento dá início
a uma série de atividades
culturais que acontecerão
na Semana da Consciência
Negra. O Festival começa às
20h30 no Teatro Municipal. A
entrada é um livro em bom
estado (novo ou usado), as
doações serão destinadas à
Biblioteca Pública Municipal.

O evento conta com a presença dos humoristas Marco
Zenni, Guilherme Zikert, Igor
Moreira, Brow Malaquias e
Fabio Silvestre. O professor
Gilson Taques, voluntário na
organização da Semana,
declara que o humor é uma
das melhores forma de comunicação humana. "Um
texto bem humorado facilmente conquista pessoas
porque o humor, assim como
qualquer outro elemento
cultural, também é utilizado
para perpetuar preconceito
e apontar quem pode rir de
quem", completa.
Divulgação / João Marcelo Mazzo

Susan minha esposa ...

Festejando idade nova Maria
Angela Betinardi ao lado
do marido Marcos Betinardi

Obrigado por 7 anos de dedicação, carinho,
respeito, compreensão e muito amor! Você
torna meus dias mais felizes! Você é a mulher
da minha vida! Beijos, te amo muito!
#bodas de lã#Rogério&Susan
Rogério Rodrigues de Paula

De 01 a 30 de novembro acontece o Festival
Gastronômico de Ponta Grossa. No período, os
estabelecimentos participantes, identificados com o
símbolo da promoção, estarão oferecendo um prato a R$
24,90 com parte da renda destinada aos projetos do Rotary. O
festival é organizado pela Fundação Municipal de Turismo (Fumtur) em parceria com o comércioda cidade e apoia da Cervejaria Heineken. No registro Rodrigo Bressan, diretor Industrial
da Cervejaria Heineken de Ponta Grossa e Elizabeth Schmidt,
presidente da Fumtur e vice-prefeita de Ponta Grossa
Divulgação

Em recente
evento, o casal
Gilberto Golin e
Vera Regina
Cardoso Golin,
proprietários da
Pizzaria Babbo
Ponta Grossa, uma
das participantes
do Festival
Gastronômico

14/11

Carlinhos Gomes
Valfredo Dzázio Laco

15/11

Roseli Maria de Farias

16/11

Dionisio Bertolini
Gilmar Martins
Ilsemarie Hampf

