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Divulgação

'RECANTO DO SOL'

Idosos fazem
passeio
em pousada

página 3

segurança

Acidente na
PR-092
provoca morte
página 7

NESSA TERÇA-FEIRA NA MUNCHENFEST

A Sicredi Campos Gerais inaugurou na quinta-feira (30), uma nova agência na Colônia Castrolanda. A obra possui arquitetura holandesa, com as mesmas características
do Moinho e do Museu, completando o cenário característico do país europeu, ponto de
página 5
visitação de turistas de todo Brasil.			

Divulgação / Murilo Santos

inauguração

Pablo Vittar é atração
PABLO VITTAR: show aguardado

Hoje (5) começa a maratona de shows dentro da 28ª edição da
Münchenfest, com o fenômeno Pabllo Vittar. Cantor, compositor e
drag queen brasileiro, foi neste ano que o artista conseguiu maior
reconhecimento ao lançar seu álbum “Vai Passar Mal”, que gerou
os singles "Nêga", "Todo Dia", "K.O." e "Corpo Sensual". página 4

Divulgação

PIRAÍ DO sUL

PM apreende
carro usado em
roubo a banco
A Polícia Militar apreendeu
um carro e munições utilizados
pelos bandidos que assaltaram
a agência do Banco do Brasil,
em Piraí do Sul, na manhã de
sexta-feira (1º). Um veículo
Nissan/Versa, de cor prata,
foi encontrado pela PM em
uma estrada rural entre Piraí
página 7
e Castro.

DOIS FERIDOS

Aeronave faz pouso
forçado em campo

Ilustração

EM FLORIANÓPOLIS

Jovenil recebe
Medalha Alferes
Tiradentes

A startup Agroconforto, de
Castro, foi selecionada para
participar da competição Ideas
for Milk – Desafio de Startups,
que objetiva gerar negócios lucrativos, com foco em soluções
para aumentar a eficiência de
um ou mais segmentos da cadeia
produtiva do leite no Brasil.
Mais de 80 propostas foram
inscritas nesta edição do evento
e dez foram selecionadas para o
página 4
desafio final.

Carambeí
recebe 'Natal
no Parque'

Uma aeronave Beech Bonanza V35 realizou aterrissagem forçada ao final da tarde de domingo (3), em Telêmaco Borba. A causa mais provável para o avião descer
abruptamente em uma área de campo aberto, próximo à
Rodovia do Papel (PR-160), há alguns quilômetros do
Projeto Puma, da Klabin, seria pane no motor. Apesar
dos danos, não houve vítimas fatais. Duas pessoas - com
idades de 30 e 46 anos -, ocupavam o monomotor, sendo
que uma delas teve ferimentos graves, sendo conduzida
página 7
para o Hospital Dr.Feitosa.

VEREADOR Jovenil e José Castro

página 5

Startup de
Castro está no
'Ideas for Milk'

espaço coberto

Divulgação

Em seu segundo mandato,
o vereador castrense Jovenil
Rodrigues de Freitas foi apontado pelo Instituto Tiradentes,
de Viçosa (MG), como legislador mais atuante e com isso
recebeu a ‘Medalha Alferes
Tiradentes’. A honraria foi
entregue em sessão solene
durante a realização do Seminário Brasileiro de Prefeitos,
Vereadores, Procuradores Jurídicos, Secretários e Assessores Municipais no auditório
do Hotel Castelmar, entre os
dias 23 a 24 de novembro.

10 SELECIONADAS

Divulgação

A chuva não irá prejudicar
as apresentações da 7° edição
do maior evento natalino da
região, o Natal no Parque. O
palco principal do evento foi
transferido para o Pavilhão
de Exposições Frísia, espaço
coberto, anexo ao Parque Histórico de Carambeí. O Natal no
Parque começou no dia 2 e vai
até 23 de dezembro, com propágina 4
gramação especial.

EMENDA DE PAULIKI

Isenção para
micros e
pequenos
Divulgação

INVICTO FORA DE CASA

PG Caramuru vence fora
Divulgação / Hugo Marques

105 MIL
CONTRIBUINTES
VÃO PAGAR
MENOS ipva

iniciou no domingo

'Natal de Bento' volta a encantar

página 3

PRESA MULHER
COM 300
GRAMAS DE
COCAÍNA
página 7

O Ponta Grossa Caramuru
voltou a vencer na Superliga.
Em grande exibição, o alvinegro venceu o JF Vôlei no Ginásio da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF) por 3 sets

a 1, com parciais de 20-25,
31-29, 21-25, 26-28. Com
a vitória deste sábado (2), o
time paranaense manteve a
invencibilidade fora de casa no
campeonato.

Em sua centésima quinta
apresentação, o ‘Fantástico
Natal de Bento’, projeto que
teve início em 2008 e já levou para o palco mais de mil
atores e outros 25 convidados

especiais, continua a encantar
e emocionar o público. E, o
espetáculo que marcou dez
anos, lotou mais uma vez o
Teatro Bento Mossurunga, no
domingo (3).

OPERÁRIOS SÃO ATROPELADOS AS MARGENS DA BR 376

página 7

PAULIKI: isenção garantida

Garantir a isenção de impostos para os microempresários do
Paraná. Essa é a proposta do
deputado Marcio Pauliki ao apresentar emenda que determina que
74% das empresas paranaenses
inseridas no Simples Nacional sejam isentas ou tenham redução de
impostos. A emenda foi incluída
no projeto de lei 557, que prevê
o reenquadramento das faixas de
ICMS das micro e pequenas empágina 3
presas.
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Como
administrar
melhor o seu
tempo em
2018?

EDITORIAL

NATAL DA GASTANÇA
A primeira parcela do 13º, aliado ao pagamento do salário de
novembro, estão sendo o oxigênio para muitos consumidores que
esperavam essa injeção de ânimo no mercado. Segundo o que apurou-se, boa parte do dinheiro será utilizado para as compras de
fim de ano, mais precisamente nos presentes de Natal, deixando
as viagens como segundo plano, e as contas. Esse dado pode ser
constatado a partir do dia 1º de dezembro quando as ruas e lojas
apresentavam um movimento fora do comum. Como restam menos
de quinze dias para o pagamento da segunda parcela do décimo
terceiro, a expectativa é que essa correria não pare até o Natal.
Bom para todos!

* Christian Barbosa
Já estamos no final de 2017
e, para muita gente, parece que
o ano começou ontem e não deu
para fazer nada (ou quase nada)
do que foi planejado. Mas será
que o tempo é mesmo tão curto
assim para vivermos sempre correndo e sequer sentirmos o ano
passar? A resposta é não.
O problema não é a quantidade de horas que temos, mas a
maneira como usamos as nossas
horas. Estamos trabalhando cada
vez mais, vivemos cada vez mais
estressados e não vemos resultados compensadores. Tudo isso
porque gerenciamos nosso tempo
incorretamente.
Em um ambiente desorganizado e sem planejamento, as chances de você se irritar, ficar sem
ânimo para os relacionamentos e –
pior ainda – não cuidar da própria
saúde são bem maiores. E é justamente daí que vem a impressão
de que o tempo está correndo mais
rápido. A pessoa que não organiza
as tarefas acaba virando escrava
das circunstâncias, e todas as atividades se tornam urgências. Só
o planejamento pode trazer uma
rotina mais equilibrada.
É muito comum pensarmos
apenas nas atividades do dia, mas
o ideal é planejar ao menos três
dias para frente. Se conseguir
organizar uma semana inteira,
melhor ainda. É preciso avaliar a
duração de cada atividade e deixar um tempo “livre” para eventuais urgências. Todas as tarefas
devem ser anotadas, seja em uma
agenda de papel, um aplicativo ou
um software. Assim, fica mais fácil
mensurar o volume de afazeres e
os prazos.
As atividades podem ser divididas em urgentes (quando o prazo
está curto ou já acabou); importantes (que trazem resultado); e
circunstanciais (que não agregam
valor e te fazem perder tempo). É
importante classificá-las e priorizar as urgentes, a fim de eliminálas rapidamente. O passo seguinte
é aumentar as tarefas importantes,
que ajudam a reduzir as urgências e te mantêm equilibrado. E,
por último, você deve eliminar da
rotina as circunstanciais, que roubam o seu tempo.
Muitas vezes, lotamos nossa
agenda com coisas que aceitamos
fazer, quando, na verdade, precisávamos ou gostaríamos de dizer
“não”. Isso acontece, frequentemente, porque temos receio de nos
indispor com alguém. Ter coragem
para mudar esse comportamento é
um passo importante rumo à gestão eficiente do tempo.
Mais um ano está começando
e, para quem viveu até hoje correndo, eu garanto: aproveitar esse
novo período para dar início a
uma mudança de hábitos fará de
seu tempo um grande aliado.

ABANDONADAS POR OSMAR DIAS
Quem mais lamentou a aproximação de Osmar Dias
e Roberto Requião foram as forças que esperavam tirar
proveito de uma aliança de Osmar com o PSDB de
Beto Richa. A começar pelo condottiere Augustinho
Zucchi, prefeito de Pato Branco, dono da bola, conselheiro íntimo de Osmar, que pretendia construir uma
força sem PMDB, PT e assemelhados. Por ele, só
Osmar, o time do irmão Alvaro e o tucanato.
Chupando o dedo também ficaram os pretendentes
a vice de Osmar Dias no PSDB. Especialmente Valdir Rossoni, que construía essa armação. Ele chegou
a apostar na permanência de Richa no governo para
facilitar sua entrada como representante dos tucanos
na chapa de Osmar.
Tristeza também no arraial de Luiz Claudio Romanelli e sua caterva do PSB. Só o Severino Araujo
acertou ao dizer que, pela demora, era provável que
Osmar Dias estivesse flertando com outro time. Foi
o que se viu.

ENTREGOU
O depoimento de sexta-feira do veterinário Flavio Cassou,
apontado como “homem da JBS na Operação Carne Fraca”, ainda
segue em sigilo. Uma pista do que foi dito antes da bomba estourar: Cassou confirmou pagamentos mensais que tinham como
destino políticos do PMDB do Paraná. Era ordem direta da JBS.

CONSCIÊNCIA DE CLASSE
Gleisi Hoffmann: “Só a
consciência de classe na defesa
da garantia de eleições livres e
democráticas em 2018 pode
abrir caminho para que o

melhor presidente da história
do Brasil volte a governar e
direcionar os rumos do nosso
desenvolvimento: humano, solidário, inclusivo e sustentável.”

NO SITE DA SEITA
Augusto Nunes: “Gleisi Hoffmann, presidente do PT, num
artigo publicado no site da seita, ao explicar que, de acordo com
o Dicionário da Novilíngua Companheira, consciência de classe
é a expressão que identifica o defeito de fabricação que induz
todos os petistas na mira do camburão, como a senadora paranaense e o maridão Paulo Bernardo, a mentir 24 horas por dia
para desviar da cadeia para a Presidência o chefão condenado
— por enquanto — a nove anos e meio de gaiola”.

IPTU SOBE
A conta fechou em 26
a favor e nove contra. Com
isso, o projeto de lei enviado
à Câmara de Vereadores de
Curitiba por Rafael Greca foi

aprovado. O texto permite
reajuste do IPTU em Curitiba: 4% para imóveis com
edificação e 7% para terrenos
vazios.

PRESO
O vereador Celso Nicacio, de Araucária, foi preso ontem.
O caso não tem relação com desvio de verba, maracutaia política, lance de grana, como estamos acostumados. Ameaçou a
ex-companheira. A mulher acionou a Guarda Municipal porque
ele estava em sua casa e a agredia verbalmente. O vereador já
tem acusações anteriores de violência doméstica. Celso reagiu à
prisão e precisou de “força moderada” para ser contido, com o
uso, inclusive de tasers – aparelhos de choque.

E AGORA?
A vereadora Maria Letícia
Fagundes encaminhou para
votação projeto de lei que
autoriza a prefeitura de Curitiba a multar e fechar os bares
que “não estiverem adequados às normas acústicas do
município” ou locais em que
os frequentadores “promovam
algazarras”. Quem decide o

* Christian Barbosa é o maior
especialista no Brasil em
administração de tempo e
produtividade e CEO da Triad
PS, empresa multinacional
especializada em programas e
consultoria na área de
produtividade, colaboração e
administração do tempo.

que é promoção de algazarra?
A população. A partir de cinco
boletins de ocorrência registrados por perturbação do
sossego, o proprietário do
estabelecimento será multado
em R$ 3 mil, dobrados em
caso de reincidência, cabendo
cassação do alvará em nova
infração.

05/12 - Dia Internacional dos Voluntários para o
Desenvolvimento Econômico e Social
06/12 - Dia da Extensão Rural no Brasil
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Dia

Clima

Terça
05/12

Temperatura

Umidade

24 ºC
15 ºC

89%
93%

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

Quarta
06/12

25 ºC
15 ºC

90%
92%

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Quinta
07/12

29 ºC
17 ºC

89%
91%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 04/12/2017
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EMENDA DE PAULIKI BENEFICIA 74% DAS EMPRESAS

Isenção para micro e pequenos
Divulgação

Benefício é para
empresas que
estão no Simples
Nacional
Da Assessoria
Garantir a isenção de impostos para os microempresários
do Paraná. Com este objetivo o
deputado estadual Marcio Pauliki apresentou uma emenda que
determina que 74% das empresas paranaenses inseridas no
Simples Nacional serão isentas
ou terão redução de impostos. A
emenda foi incluída no projeto de
lei 557, que prevê o reenquadramento das faixas de ICMS das
micro e pequenas empresas no
Simples Nacional.
“É preciso garantir que a lei
seja respeitada e que a mudança
do Simples não onere nossos
empresários.
Conseguimos,
ao agir desta maneira, garantir
um impacto menor para nossos
empresários, que representam

Márcio Pauliki: É preciso garantir que a lei seja respeitada

um motor importante na economia do estado, garantindo
empregos e investimentos no
Paraná”, ressalta Pauliki. A
medida, que foi aprovada nesta
segunda-feira (04), faz com que
as micro e pequenas empresas
paguem 40% a menos de ICMS

do que estaria previsto no projeto original.
O Paraná possui 623 mil
microempresas ativas e 45 mil
empresas de pequeno porte.
Neste ano 18 mil novas micro e
pequenas empresas foram abertas. Em 2016 o Paraná foi o

estado foi o que mais empregos
gerados por micro e pequenas
empresas na região Sul, segundo
o Cadastro de Empregados e
Desempregados (Caged), do
Ministério do Trabalho. Em
termos nacionais, as microempresas paranaenses só perdem,
em geração de vagas, para São
Paulo e Minas Gerais.
Além disso, a emenda de
Pauliki garante que as empresas
com faturamento entre R$ 3,6 a
4,8 milhões por ano e que hoje
pagam impostos pelo lucro real
ou presumido, poderão agora
optar pelo Simples.
Audiência
Após uma audiência pública
realizada recentemente foi estabelecido um acordo para que
entidades comerciais e industriais
se reunissem com a Secretaria
Estadual da Fazenda para discutir
caminhos e soluções sobre o projeto. A audiência foi coordenada
pelo presidente da Comissão de
Indústria, Comércio, Emprego e
Renda da Assembleia Legislativa
do Paraná, Marcio Pauliki.

EM CASTRO

Idosos fazem passeio na
Pousada Recanto do Sol
Carambeí - Mais de 100 idosos que frequentam as atividades
do CCI - Centro de Convivência
do Idoso fizeram mais um passeio
de confraternização. O local escolhido este ano foi o Hotel Fazenda
Recanto do Sol, próximo à Castro.
O passeio teve recreações, atividades físicas, o baile com música
ao vivo e as refeições feitas no tradicional fogão à lenha. Uma equipe
da secretaria municipal de assistência social acompanhou os idosos
levando os servidores da saúde
para qualquer eventualidade médica
e também uma equipe de apoio.
Foram disponibilizados ainda dois
ônibus para o transporte. O prefeito
de Carambei Osmar Blum Chinato
acompanhou o passeio junto ao
secretário municipal de Assistência
Social, Adalberto Westphal; a cordenadora do CCI - Rosilda Gomes
e sua equipe de trabalho.
A confraternização encerra

COM O NOTA PARANÁ

105 mil contribuintes vão pagar menos IPVA
Divulgação

Da Assessoria
O IPVA vai ser menor em
2018 para 104.870 contribuintes do Estado. Eles aproveitaram
a oportunidade oferecida pelo
Governo do Estado, em novembro, e usaram os créditos acumulados no Programa Nota Paraná
para abater o valor integral ou
parcial do imposto. O prazo para
fazer a operação terminou na
quinta-feira (30).
O valor transferido do
Nota Paraná para o pagamento
do IPVA de 2018 somou R$
13.216.803,21 - uma média de
R$ 126,00 por pessoa. Caso o
contribuinte não tenha abatido
valor suficiente para quitar o tri-

Valor transferido do Nota Paraná somou mais de R$ 13 milhões
buto, ele receberá um boleto da
Secretaria da Fazenda com a diferença para que o pagamento seja
complementado em 2018.
Adesão maior
A adesão este ano foi 169%

maior que a registrada em 2016,
quando 38.968 proprietários de
veículos emplacados no Estado
pagaram menos IPVA porque
pediram “CPF na Nota” em compras realizadas no varejo e destinaram os créditos acumulados para

reduzir o valor do imposto. No ano
passado foram destinados R$ 6,1
milhões em créditos do programa
para o pagamento do IPVA e, em
2017, o incremento foi de 116%.
Quem perdeu o prazo não
poderá mais usar o crédito do
Nota Paraná para ter desconto no
IPVA de 2018. Mas os créditos
acumulados pelos participantes do
programa continuam tendo validade de um ano.
“O Nota Paraná faz parte do
ajuste fiscal do Estado e, quem pede
documento fiscal nas compras que
realiza, ajuda a combater a sonegação. Em troca, vai pagar menos
IPVA. Ganha o Estado e ganha o
contribuinte”, diz o secretário da
Fazenda, Mauro Ricardo Costa.

Divulgação

Da Assessoria

Prefeito Osmar Blum com
o ex-vereador Juceli Ruths
com o baile na sexta-feira (8), a
partir das 13h30, na sede do CCI
Carambeí, com música ao vivo.
Os idosos não pagaram nada
pelo passeio, e segundo Rosilda
é uma confraternização oferecida
para os mais de 100 idosos que
durante o ano participaram das
reuniões semanais no CCI.

SESSÃO SOLENE

Alep homenageia
30 anos do Grupo RIC
Da Assessoria
O Plenário da Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep) recebeu na noite desta segunda-feira
(4) sessão solene em comemoração aos 30 anos do Grupo RIC,
empresa de comunicação que é afiliada da Rede Record no Paraná e
em Santa Catarina. A solenidade foi
proposta em conjunto pelos deputados Ademar Traiano (PSDB),
presidente do Poder Legislativo
estadual, e Plauto Miró Guimarães
(DEM), 1º secretário da Casa.
Para o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano

(PSDB), a homenagem representa o respeito do Poder Legislativo pela comunicação paranaense,
nesta ocasião representada nos 30
anos do Grupo RIC TV.
Já o deputado Plauto Miró
Guimarães destacou em seu pronunciamento que o sonho, a coragem e o trabalho do fundador do
grupo, Mário Petrelli, prosperaram ao ponto do Grupo RIC ter
hoje 11 emissoras espalhadas pelo
Paraná e Santa Catarina. E ainda
diversas emissoras de rádio, portais de internet, jornais impressos,
editoras de revistas e um contingente de Mil e 300 funcionários.

Compre
nas lojas
de Castro
e concorra
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NESSA TERÇA-FEIRA

Pablo Vittar é atração na München
Divulgação

Show abre
maratona de
apresentações
no Centro de
Eventos

ENTRE OS DEZ

Startup de Castro está
no 'Ideas for Milk'
Da Assessoria

Da Assessoria
Ponta Grossa - Hoje (05)
começa a maratona de shows
dentro da 28ª edição da Münchenfest, a Festa Nacional do
Chope Escuro de Ponta Grossa,
com o fenômeno Pabllo Vittar.
Cantor, compositor e drag
queen brasileiro, a primeira
aparição de Pabllo Vittar na
televisão aconteceu em 2014
no programa "Carona" da TV
Integração. O artista interpretou a canção "I Have Nothing"
de Whitney Houston. Mais
tarde, em 2015, Vittar começou a ganhar atenção nas redes
sociais após o lançamento do
videoclipe de "Open Bar", releitura de "Lean On". Em menos
de um mês, o vídeo atingiu a
marca de um milhão de visualizações no YouTube, onde ele
posteriormente lançou seu primeiro extended play (EP), também intitulado “Open Bar”.
Mas foi este ano que o
artista conseguiu maior reconhecimento ao lançar seu álbum
de estreia “Vai Passar Mal”, que
gerou os singles "Nêga", "Todo
Dia", "K.O." e "Corpo Sensual",
além de sua participação na
canção "Sua Cara", do grupo

MEGAESTRUTURA

Pablo Vittar faz show mais esperado da Munchenfest

estadunidense Major Lazer.
Ingressos
Os ingressos antecipados,
com venda exclusiva na loja oficial do Shopping Palladium (Rua
Ermelino de Leão, 703), sairão
por R$ 30 (inteira) e R$ 15
(meia-entrada). O acesso aos
camarotes terá comercialização
separada no ponto de venda –
além de comprar o ingresso, os
interessados precisarão adquirir
o acesso aos camarotes. Quem
participou do desfile de blocos
no último sábado (02) terá
acesso garantido nesse show.
Na sequência
Na quarta-feira (06) Henrique e Juliano apresentarão o
melhor do estilo sertanejo. Na
mesma data acontece a primeira

eliminatória do concurso para
a escolha das majestades de
2017. Para quinta-feira (07)
o palco principal ficará reservado ao Capital Inicial com o
acústico NYC. Já na sexta-feira
(08) o furacão Anitta colocará
todo mundo para dançar com o
melhor do funk. O sábado (09)
terá dois shows. Felipe Araújo e
Thaeme e Thiago farão a festa
no penúltimo dia do evento. No
domingo (10) Vintage Culture,
RB, Pipow, Brandalise, RDT e
Cat Dealers completam a grade
da “Münchentronic”.
A 28ª Münchenfest tem promoção exclusiva da Rede Massa,
Massa FM e Mundi FM. O
apoio é do Shopping Palladium
e a realização é da Prefeitura de
Ponta Grossa e Tendas Curitiba,
com patrocínio da Kaiser.

A startup Agroconforto, de
Castro, foi selecionada para
participar da competição Ideas
for Milk – Desafio de Startups,
que objetiva gerar negócios
lucrativos, com foco em soluções para aumentar a eficiência de um ou mais segmentos
da cadeia produtiva do leite no
Brasil. Mais de 80 propostas
foram inscritas nesta edição
do evento e dez foram selecionadas para o desafio final. No
Paraná, além da Agroconforto,
também foi selecionada a
startup Farmin4Milk, de Dois
Vizinhos, no sudoeste.
A Agroconforto desenvolve tecnologia (hardware e
software) voltadas ao bemestar animal e ao aumento de
produtividade. Mede variáveis
mais importantes do ambiente
e cruza os dados coletados
com indicadores de produtividade em tempo real, sendo
capaz de direcionar a automação ao ponto ótimo operacional. Um dos integrantes
da empresa, Lucas Ramon
Carneiro Thomaz, explica que
começaram a desenvolver a
tecnologia durante o Hackathon Agroleite, evento realizado em agosto deste ano, em
Ponta Grossa, pelo Sebrae/PR
e Cooperativa Castrolanda.
“Todos os membros da

CORAGEM PARA
FAZER O AJUSTE FISCAL
E RESPONSABILIDADE
PARA INVESTIR
EM EDUCAÇÃO.

startup moram em Castro, que
é o maior produtor de leite do
Brasil e referência no desenvolvimento de tecnologia para
o leite. Para nós é um orgulho
chegarmos na final que teve
mais de 80 inscritos. Temos
potencial para o primeiro lugar
e nossa expectativa é podermos
representar a capital do leite”,
expõe. A equipe participa da
final no próximo sábado (9),
em Juiz de Fora (MG).
“A startup Agroconforto
venceu o Hackathon Agroleite e desde então é acompanhada com consultorias e
diagnósticos disponibilizados
pelo Sebrae/PR. É a primeira
vez, na região, que temos
uma startup, criada dentro
de um evento realizado pelo
Sebrae/PR, selecionada para
uma competição nacional”,
diz a consultora do Sebrae/
PR, Thaise Amaral Orita,
ao mencionar que a ideia da
Agroconforto foi desenvolvida
em três dias de maratona e
validada em três meses.
“A seleção da startup para
a competição no âmbito nacional comprova que temos profissionais capazes de desenvolver
tecnologias customizadas para
as necessidades dos pecuaristas de leite da nossa região,
pois acompanham no dia a dia
quais são suas necessidades”,
pontua a consultora.

Carambeí recebe
'Natal no Parque'
Carambeí - Dezembro é marcado com as famosas chuvas de
verão. Mas isso não irá prejudicar
as apresentações da 7° edição do
maior evento natalino da região, o
Natal no Parque. O palco principal do evento foi transferido para
o Pavilhão de Exposições Frísia,
espaço coberto, anexo ao Parque
Histórico de Carambeí. O Natal
no Parque começou no dia 2 e vai
até 23 de dezembro, com programação especial e visita noturno ao
Parque Histórico que está iluminado.
A Frísia Cooperativa Agroindustrial, mantenedora do Parque
Histórico de Carambeí, está preparando uma decoração especial
para que o Pavilhão receba as
apresentações do Natal no Parque. Com um cenário lúdico a
cooperativa pretende encantar
crianças e adultos que prestigiarem o evento natalino.
A ornamentação do Parque
das Águas, uma das alas museais do Parque Histórico, também
ficou por conta da Frísia que
está cobrindo os telhados das
casinhas e colocando objetos
coloridos para tornar o ambiente
mágico.
Divulgação

Parque Histórico está
iluminado para o natal
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CIDADES
beneﬁciadas
com cursos
proﬁssionalizantes
+ de

Programa Escola

PROFISSIONAIS
de educação
contratados

R$ 100 MILHÕES
em obras para
1.000 escolas
da rede pública

23 mil

Aumento de

146%

NA REMUNERAÇÃO
média dos professores
nos últimos 7 anos

O Governo do Paraná precisou fazer cortes para ajustar as contas. Foi difícil, mas essa medida
triplicou a capacidade de investimento do Estado em dois anos e permitiu investir ainda mais
na valorização dos profissionais da educação, na contratação de novos servidores e na infraestrutura
das escolas. Com responsabilidade e eficiência, não há crise que não possa ser superada.

Governo do Paraná. Sempre a favor dos paranaenses.

1.000

52%

DA MERENDA
é formada por produtos
da Agricultura Familiar
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NA COLÔNIA CASTROLANDA
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Divulgação / Murilo Santos

Sicredi inaugura
agência temática
Da Assessoria
A Sicredi Campos Gerais
inaugurou na quinta-feira (30),
uma nova agência na Colônia
Castrolanda. A obra possui
arquitetura holandesa, com as
mesmas características do Moinho e do Museu, completando
o cenário característico do país
europeu, ponto de visitação de
turistas de todo Brasil.
A inauguração aconteceu
no dia do 66º aniversário da
Colônia Castrolanda, e integrou a programação oficial das
comemorações. Para o evento,
o Sicredi preparou diversos
momentos de homenagem para
os moradores da Colônia. Houve
música típica holandesa, lançamento de um painel fazendo
uma conexão entre Holanda e
o Sicredi, bolo comemorativo e
um show pirotécnico de encerramento. O ponto alto foi o lançamento de um vídeo institucional
mostrando a nova agência e a
relação da mesma com a Colô-

nia. Este vídeo foi transmitido
no domingo (3), no intervalo do
Fantástico, da Rede Globo.
“Trata-se de um projeto
que valoriza a cultura local, e
conversa perfeitamente com
a arquitetura de dois grandes
símbolos da colônia, o Moinho
e o Centro Histórico. Essa é a
essência da Sicredi. Mais do
que simplesmente abrir uma
agência, nos preocupamos em
integrar e viver intensamente
as comunidades onde estamos
inseridos”, disse, emocionado,
o presidente da Sicredi Campos
Gerais e morador da Colônia
Castrolanda, Popke Ferdinand
Van Der Vinne.
De acordo com o diretor
executivo da Sicredi Campos
Gerais, Márcio Zwierewicz, a
obra foi viabilizada em uma par-

ceria entre a Sicredi Campos
Gerais e a Cooperativa Castrolanda. “Esta é a concretização de
um sonho que sonhamos juntos:
Sicredi, Castrolanda e moradores da Colônia. Este vínculo
ficará para sempre na história
desta comunidade”, salienta.
A nova agência possui 240
metros quadrados de área construída e estacionamento privativo.
Foi projetada para atender com
conforto e segurança os mais de
700 associados. No local, trabalham sete colaboradores.

Faixa inaugural: Márcio Zwierewicz, diretor executivo da Sicredi; Frans Borg,
presidente da Cooperativa Castrolanda; Popke Van Der Vinne,
presidente da Sicredi Campos Gerais e o vice-prefeito Alvaro Teles
Divulgação / Murilo Santos

Divulgação / Murilo Santos

Ato teve bolo inaugural

Divulgação / Murilo Santos

Agência surgiu da
parceria entre
Sicredi e Cooperativa
Castrolanda

Nova agência possui arquitetura holandesa

Interior da Sicredi
Informe Publicitário

NO 121º SEMINÁRIO BRASILEIRO

Vereador Jovenil recebeu a
'Medalha Alferes Tiradentes'
Divulgação

Da Redação
Divulgação / Murilo Santos

Obra possui
arquitetura
holandesa com
características
do Moinho

Unidade Sicredi Castrolanda também ganhou placa

FAÇA PARTE DO TIME DE
EMPRESAS ESPECIALISTAS
EM PEQUENOS NEGÓCIOS.

E ainda ajude a construir grandes histórias.
POR QUE SER UMA
EMPRESA CREDENCIADA?
Porque o SEBRAE é referência na
abertura de negócios e tem presença
em todos os municípios do Paraná.
Por isso, prestar serviços para a
instituição é mais do que um
diferencial para sua empresa,
é ajudar a construir a história
de pequenos negócios.

ACESSE
WWW.SEBRAEPR.COM.BR/
CREDENCIAMENTO

WWW.SEBRAEPR.COM.BR/
CREDENCIAMENTO

Em seu segundo mandato,
o vereador castrense Jovenil
Rodrigues de Freitas foi apontado pelo Instituto Tiradentes,
de Viçosa (MG), como legislador mais atuante e com isso
recebeu a ‘Medalha Alferes
Tiradentes’. A honraria foi
entregue em sessão solene
durante a realização do Seminário Brasileiro de Prefeitos,
Vereadores,
Procuradores
Jurídicos, Secretários e Assessores Municipais no auditório
do Hotel Castelmar, entre os
dias 23 a 24 de novembro.
Para falar sobre esta honraria,
o vereador recebeu a reportagem do PáginaUm, em seu
gabinete na Câmara de Vereadores de Castro, na tarde de
sexta-feira (1º).
“Eu entendo este prêmio
como um reconhecimento do
meu trabalho como vereador.
Sempre busquei trabalhar em
prol da comunidade. Fui eleito
a primeira vez em 1996 e,
agora, retorno à Câmara 16
anos depois, acreditando que
esta honraria levou a opinião
pública a me escolher, através
da enquete, pela minha atuação sempre visando melhorias,
ouvindo a população de um
modo geral”, enfatizou. De
outro lado, Jovenil fez questão de ressaltar que sua atuação não se prende a nenhuma
área. “Sou vereador que procura atender as comunidades
de um modo geral. Para isso,
estou sempre que posso, atendendo reivindicações tanto dos
bairros, como também no interior de Castro”, frisou.
A pesquisa foi realizada
entre os dias 17 de setembro
e 9 de outubro deste ano, por
amostragem, onde moradores
de Castro foram consultados
através de ligação telefônica
(aparelhos fixos).
Em seu segundo mandato,
o vereador apontou que já apresentou este ano na Câmara um
total de 41 indicações e outros
17 requerimentos. “Tenho
um bom relacionamento com
meus colegas camaristas”,
destacou. Perguntando como
é seu relacionamento com
o prefeito municipal, Jovenil fez questão de dizer que
embora não foi da base de
apoio, mesmo assim garante
que mantém um bom diálogo

Vereador Jovenil e o diretor do Instituto, José Castro

Momento em que Jovenil recebe a honraria

Gráfico demonstra Jovenil como vereador mais atuante

“

com o Executivo. “Acima da
sigla partidária, hoje estamos
governando juntos e somos

Busco atender
as comunidades
tanto dos
bairros como
do interior

muito bem recebidos pelo
prefeito”, assinalou.
Programação e palestras
Na programação do 121º
Seminário Brasileiro - edição
Santa Catarina/Paraná, seis
palestrantes dividiram temas
em painéis, antes da entrega
da Medalha Alferes Tiradentes - Colar Ouro, que é conferida a políticos que obtiveram
aprovação em enquete e que
possuam idoneidade moral e
relevantes serviços prestados
em prol da comunidade.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42) 3232-5148
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PRÉ - MOLDADOS
RURAIS
Em oferta um pré-moldado
para dois andares valor R$
19.000, um de 80 m² baixo por
R$9.400, um de 120 m² baixo
por R$ 13.500, todos com
montagem, telefone: (41) 9 –
9648- 9160.

LANCER GT 2014
Vendo Lancer GT, ano
2014, na cor preta, com
procedência garantida.
Completo, com kit multimídia, mais teto-solar.
Valor de R$ 55.000.
Com carro entrando no
negócio, valor sobe para
R$ 57.000. Tratar no (42)
99972-0758.

FUSCA 79

Vendo Fusca 1300, na cor
branca, ano 79, todo reformado. Bancos originais.
Nunca bateu. Valor R$ 12
mil. Aceita contra-proposta.
Tratar pelo 9 9836-3535.

DIARISTA/DOMÉSTICA
Informações: limpeza em geral
e babá, contato: (42) 9 9912 5136.

VENDE-SE FIORINO FURGÃO
Ano 98, na cor branca. em bom
estado. Tratar no fone: (42) 32324400/ (42)3232-1500.

MEGA FEIRÃO
DE USADAS!
PARCELAMOS EM ATÉ
10X NO CARTÃO
MODELO

ANO/MOD

COR

PROMOÇÃO

CG150 Titan es

2007/2008

PRETA

R$ 4.990,00

CG150 Titan mix ex

2009/2010

CINZA

R$ 5.490,00

INTRUDER 125

2011/2011

VERMELHA

R$ 3.690,00

CG150 Fan esdi

2012/2012

PRETA

R$ 5.990,00

NXR125 BROS KS

2014/2014

VERM

R$ 6.990,00

CRF150

2015/2015

VERM

R$ 8.590,00

CB250 TWISTER

2015/2016

BRANCA

R$ 13.490,00

T115 CRYPTON ED

2015/2016

ROSA

R$ 5.490,00

XRE190

2016/2016

VERDE

R$ 13.490,00

XRE300
XRE
RE3
RE
E300

20
2016/2016

VERMELHA

R$ 15.290,00

TELEVISOR DISNEY
(BAIXOU O PREÇO)
Vendo televisor de 14",
com o tema Disney. Um
belíssimo presente para
colocar no quarto de
sua filha. Com controle
remoto. Tratar pelo telefone (42) 9 9927-4549
ou (42) 3232-5148.
Valor de R$ 400,00.
Falar com Sandro.
BARRAS DE PERFIL FERRO
Em oferta 100 barras de 2 polegadas já pintadas, preço por barra
R$35,00, para retirar no local,
telefone: (42)9- 8401 – 3944.
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) 32325148 falar com Sandro.

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).
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.
VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em
condomínio fechado, contendo
2 quartos a R$ 130.000,00, e 3
quartos a R$ 150.000,00. Aceito
Financiamento. Tratar pelo fone
(12) 9 9101-1022.
ALUGO CASA PRAIA
GUARATUBA
Mobiliada, 5 quartos, sala, cozinha, 3 banheiros, churrasqueira e
abrigo. A 150 metros da praia. Diária R$ 370,00. Tratar pelos telefones: (42) 3232 - 5488 / (42) 9 9973
- 0703.

VENDE-SE TERRENO
Vendo terreno medindo 21.464 m²
com escritura, localizado a 15 km de
Castro, 11 km de asfalto e 4 km de
estrada de chão, valor: R$ 150.000,0
fone: (42) 9 9841 – 5506.

ALUGA-SE QUITINETE
Mobiliada, Rua Licínio Lopes,
35, sobre loja e em frente a Fancar. Cozinha conjugada, 1 quarto
grande, banheiro e ar-condicionado, serviço com água e internet.
Valor: R$ 600,00. Telefone: (62) 9
8274 – 2211.
ALUGA-SE SALAS
COMERCIAIS
Com amplo estacionamento, na
Avenida Ronie Cardoso, n° 1410.
Interessados tratar pelo telefone:
(42) 9 8274 – 2211.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA
NILCEU STACHESKI GUIMARAES, torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença Previa para a atividade de AVICULTURA FRANGO DE CORTE,
a ser implantada na localidade de Jararaca, Espalha Brasa, Piraí do Sul/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
HELIO ANTONIO DA FONSECA, torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Instalação para a atividade de AVICULTURA FRANGO DE
CORTE, implantada na localidade de Campo Grande, Piraí do Sul/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
HELIO ANTONIO DA FONSECA, torna público que irá requer ao IAP,
a Licença de Operação para a atividade de AVICULTURA FRANGO DE
CORTE, implantada na localidade de Campo Grande, Piraí do Sul/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
ARAUCO FOREST BRASIL S.A. inscrita no CNPJ 00.198.057/0002-28,
Inscrição Estadual nº 90295307-82, torna público que recebeu do IAP, a
Licença Prévia nº 134.189, válida até 30/11/2018 para o Tanque Aéreo de
Abastecimento com Óleo Diesel a ser implantado na Estrada Ouro Verde KM
45, nº 345, Distrito de Ouro Verde, Município de Sengés/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LP - LICENÇA PRÉVIA
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A., cadastrada no CNPJ:
07.609.453/0001-69 torna público que recebeu do IAP, a Licença de Prévia nº 133917 Válida até 22/11/2018 para Posto de Combustíveis Para
Veículos Automotores situada na Rodovia Estadual PR 239 Km 66 Fazenda
São Nicolau, Município de Arapoti, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LI
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A., cadastrada no CNPJ:
07.609.453/0001-69 torna público que irá requerer ao IAP, a LI - Licença
de Instalação para Posto de Combustíveis Para Veículos Automotores situada
na Rodovia Estadual PR 239 Km 66 Fazenda São Nicolau, Município de
Arapoti, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LI
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A., cadastrada no CNPJ:
07.609.453/0013-00 torna público que irá requerer ao IAP, a LI - Licença
de Instalação para Posto de Combustíveis Para Veículos Automotores situada
na Rodovia do Café BR 376 Km 652 Fazenda Coqueiros, Município de
Reserva, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ARAUCO FOREST BRASIL S.A. inscrita no CNPJ 00.198.057/0002-28,
Inscrição Estadual nº 90295307-82, torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença de Instalação para o Tanque Aéreo de Abastecimento com Óleo
Diesel a ser implantado na Estrada Ouro Verde KM 45, nº 345, Distrito
de Ouro Verde, Município de Sengés/PR. Não foi determinado estudo de
Impacto Ambiental.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ARAUCO FOREST BRASIL S.A. inscrita no CNPJ 00.198.057/0002-28,
Inscrição Estadual nº 90295307-82, torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença de Instalação para o Tanque Aéreo de Abastecimento com Óleo
Diesel a ser implantado na Estrada Ouro Verde KM 45, nº 345, Distrito
de Ouro Verde, Município de Sengés/PR. Não foi determinado estudo de
Impacto Ambiental.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LI
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A., cadastrada no CNPJ:
07.609.453/0004-01 torna público que irá requerer ao IAP, a LI - Licença
de Instalação para Posto de Combustíveis Para Veículos Automotores situada
na Avenida Antonio Cunha nº 1.529, Fazenda Caetê, Município de Curiúva,
Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LP - LICENÇA PRÉVIA
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A., cadastrada no CNPJ:
07.609.453/0013-00 torna público que recebeu do IAP, a LP - Licença de
Prévia nº 134187 Válida até 30/11/2018 para Posto de Combustíveis Para
Veículos Automotores situada na Rodovia do Café BR 376 Km 652 Fazenda
Coqueiros, Município de Reserva, Estado do Paraná.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 12,00

Áries: Há previsão de novas
oportunidades para o futuro. Seja
receptivo a elas e encontre uma
maneira de seguir em frente! A sensação de fadiga dificulta as suas atividades. Cor: Vermelho.

Libra: A influência de um amigo
próximo será benéfica e eliminará
as suas dúvidas, por isso não se
desligue. Você vai estar cheio de
vitalidade e nada vai impedi-lo, fisicamente falando. Cor: Azul.

Touro: Você está variável e
mutável e o seu humor refletirá a sua
hesitação. Você está mais sensível
sobre o gasto de energias de hoje e
há sinais de recuperação de equilíbrio. Cor: Rosa.

Escorpião: Você terá que usar
sua astúcia para obter satisfação.
Faça um esforço para cooperar, vai
ser bom para você! Você terá mais
energia do que o normal e tem uma
necessidade. Cor: Preto.

Gêmeos: Verifique suas fontes
de informação para não perder seu
tempo inutilmente. Você vai estar em
sua melhor forma física.
Cor: Amarelo.

Sagitário: Um conflito entre as
pessoas ao seu redor vai lhe dar a
chance de mostrar seu talento como
mediador. Você está em boa forma,
quase elétrico.Cor: Azul claro.

Câncer: Você está se sentindo
melhor com você mesmo, o que faz
com que se sinta mais seguro. Você
estará bem equipado para alcançar
seus objetivos. No que diz respeito
à aptidão.
Cor: Branco.

Capricórnio: Você sente que
está chegando perto da verdade.
Declare sua posição sem hesitação,
mas sem ser agressivo. Você está
definitivamente em boa forma.
Cor: Castanho.

Leão: Sua crença em suas próprias ideias faz com que você seja
teimoso, mas no caminho certo! Isto
o levará a algumas discussões interessantes. Cor: Azul.

Aquário: Você vai se sentir mais
feliz se permanecer fiel a si mesmo e
no que você acredita - não ouça qualquer pessoa. As coisas estão se tornando mais equilibradas. Cor: Verde.

Virgem: Você vive a vida ao
máximo sem restrições, não se preocupe com os detalhes! Inspire mais
profundamente, isso vai ajudá-lo a
encontrar a calma. Cor: Dourado.

Peixes: Você precisa acelerar
o ritmo de seus projetosn hoje a fim
de trazê-los para uma conclusão bem
sucedida. A turbulência mental que
você está atravessando. Cor: Violeta.
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DOIS FERIDOS

Aeronave faz pouso forçado em TB
Divulgação

Monomotor
teria
apresentado
pane ao final
da viagem

CARRO BATEU EM ÁRVORES E CAPOTOU

Operários são atropelados
nas margens da BR-376
Divulgação

Da Redação*
Telêmaco Borba - Uma
aeronave de pequeno porte
realizou aterrissagem forçada
ao final da tarde de domingo
(3), em Telêmaco Borba. A
causa mais provável para o
avião descer abruptamente
em uma área de campo aberto,
próximo à Rodovia do Papel
(PR-160), há alguns quilômetros do Projeto Puma, da
Klabin, seria pane no motor.
Apesar dos danos, não houve
vítimas fatais. Duas pessoas com idades de 30 e 46 anos,
ocupavam o monomotor e uma
delas teve ferimentos graves,
sendo conduzidas para o Hospital Dr.Feitosa.
O local de parada do avião
foi isolado, para a perícia da

Veículo chegou a capotar após atropelar e bater em árvores

Equipe do Cenipa esteve na área em que o avião desceu

empresa seguradora da aeronave realizar os levantamentos.
As causas e circunstâncias do
acidente serão investigadas.
O piloto contou que tem 23
anos de experiência e que ele
e um amigo saíram do aeroporto de Telêmaco Borba para
dar uma volta de 20 minutos.

COCAÍNA NO ÔNIBUS

Presa por
suspeita de
tráﬁco na região
Da Assessoria
Suspeita de envolvimento com
o tráfico de drogas, uma mulher
de 23 anos foi presa no domingo
(3).Ela foi flagrada com aproximadamente 300 gramas de cocaína em um ônibus que fazia a linha
Ponta Grossa a Itararé (SP). O
veículo foi abordado em um posto
de combustíveis na PR-151, em
ação preventiva da Polícia Militar,
às 20h30.
De acordo com a Polícia Militar, além do tablete de cocaína,
a jovem ainda estava com duas
buchas de maconha. Ela revelou
que a droga seria levada para a
cidade de Sengés. A cocaína foi
apreendida e a jovem foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil
para prestar depoimento.

Motorista é preso
Da Assessoria

Ponta Grossa - Motorista
de um Palio perde o controle do
seu veículo e provoca acidente no
domingo (3), perto das 13 horas.
Ele foi detido após fazer o teste do
etilômetro e ser constatada embriaguêz. Três pessoas - dois adultos e
uma criança - que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas para o Pronto Socorro.
O veículo, de cor verde, transitava pela rua Rio Cavernoso, no
trecho conhecido como Contorno
Leste. O condutor, então, teria perdido o controle do veículo e saído
da pista, vindo a descer um barranco de mais de 20 metros.

Ainda de acordo com ele, ao
fim da viagem, a aeronave
apresentou uma pane.
Os bombeiros chegaram
ao local depois da ligação de
um morador da região.
De acordo com a Força
Aérea Brasileira, uma equipe
de investigação do Centro

Da Redação

de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos
(Cenipa) já está em Telêmaco
Borba, para investigar as causas.
Conforme
a
Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac), a matrícula do avião
está em perfeita ordem.

'CADEIÃO'

PM recaptura novos foragidos
Da Assessoria
Na tarde de segunda-feira
(4), a polícia militar recapturou Henrique Martins Vieira,
foragido do Cadeião. Ele havia
escapado do cerco policial, onde
seu irmão, Fábio Júnior Vieira,
acabou morrendo em confronto,
após investir contra os militares.
Henrique Martins foi localizado
na rua Lourival de Sá Ribas, no
Jardim Panamá. Na casa onde
Henrique tentou se esconder
foi encontrada, também, uma
motocicleta com alerta de furto.

Ainda na sexta-feira (1º)
outros dois foragidos da Justiça foram recapturados pela
Polícia Militar, em diferentes
pontos da cidade. As ações
foram desencadeadas após
denúncias anônimas apontando
para a presença de suspeitos
no Jardim Carvalho e no bairro
Boa Vista. Nos dois casos, os
presos estavam em regime de
liberdade assistida com uso de
tornozeleira eletrônica.
Segundo informou a PM,
o primeiro preso estava escondido em um matagal na rua

Farias de Brito. Foi possível
encontra-lo rastreando a tornozeleira. Contra o rapaz de
22 anos havia mandado de
prisão em aberto. Pouco tempo
depois, um homem de 32 anos
foi abordado na rua Francisco
Otaviano. Ele também usava
tornozeleira e em seu nome
também constava mandado de
prisão em aberto. O suspeito
também foi encaminhado à
delegacia da Polícia Civil e
deve ser encaminhado a uma
unidade prisional para continuar cumprindo a pena.

CAMINHÃO X AUTO

Acidente na PR-092 provoca morte
Divulgação

Da Assessoria
JaguariaÍva - Uma pessoa
morreu e outras duas ficaram
feridas em acidente registrado na
sexta-feira (1º), na PR-092, entre
Jaguariaíva e Arapoti. A batida
envolvendo dois caminhões e um
automóvel aconteceu na altura do
quilômetro 202 da rodovia.
O motorista de um caminhão com placas de São Carlos
(SC), identificado como Ademar
Ruschel, morreu ainda no local
do acidente. O passageiro Eduardo Stertz Ruschel, de 29 anos,
sofreu ferimentos leves, segundo
a Polícia Rodoviária Estadual
(PRE). Claudemir Fernando
Longo, de 38 anos, também
escapou com escoriações e foi
encaminhado ao Hospital Muni-

Vítima fatal conduzia um dos caminhões
cipal Carolina Lupion. O condutor do outro veículo de grande
porte, Everton Valiattim, escapou
ileso do acidente.
Os feridos foram socorridos

por equipes da concessionária
que administra o trecho e por
bombeiros da cidade. O corpo foi
encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML), de Ponta Grossa.

Tibagi - Na manhã de
segunda-feira (4), dois operários
foram atropelados nas margens
da BR-376, em Tibagi. O incidente foi registrado por volta das
9h50 no KM 444 sul. O acidente
aconteceu em uma área onde são
realizadas obras de duplicação e
ainda deixou outras três pessoas
feridas.
De acordo com a PRF, a
motorista do veículo envolvido,
um Chevrolet Corsa Classic
com placas de Colombo, acabou
saindo da pista, atropelou os dois
funcionários da empresa J. Malucelli que presta serviços no local,
e ainda capotou, só parando após
bater em árvores. Além dos dois
operários feridos, a condutora e
outras duas mulheres que estavam
no carro tiveram que ser socorridas por equipes de resgate da

CCR RodoNorte, concessionária
responsável pelo trecho.
Segundo a assessoria da
CCR, os trabalhadores estavam
na chamada faixa de domínio
(área ao lado da pista) e foram
encaminhados para o Hospital
Bom Jesus em Ponta Grossa – os
colaboradores não correm riscos.
Já as ocupantes do carro foram
levadas para o Pronto Socorro
Municipal (PSM) e também
estão fora de perigo.
Trecho de duplicação
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente
aconteceu em um local onde
estão sendo realizadas obras de
duplicação da pista, inclusive
com sinalização adequada dentro das normas previstas em lei.
Um funcionário que atua como
‘bandeirinha’ teria presenciado o
incidente.

VALOR LEVADO É MANTIDO EM SEGREDO

PM apreende carro usado
no assalto a banco de Piraí
Da Redação*
A Polícia Militar apreendeu
um carro e munições utilizados
pelos bandidos que assaltaram a
agência do Banco do Brasil, em
Piraí do Sul, na manhã de sextafeira (1º). Um veículo Nissan/
Versa, de cor prata, foi encontrado pela PM em uma estrada
rural entre Piraí e Castro.
O carro foi usado na fuga,
logo após o roubo da agência
bancária. Dois funcionários do
banco, levados como reféns
pelos assaltantes, foram liberados junto com o veículo. Dentro
do carro, os policiais apreenderam carregadores com munições de fuzil, que também foram
apreendidos e levados à delegacia de Piraí.
Segundo a Polícia, oito suspeitos participaram do crime.
A ação da quadrilha teve início
no fim da tarde de quinta-feira
(30). Por volta das 18 horas, o
gerente da agência foi abordado
pelos bandidos no momento em
que chegava em casa. Dois bandidos obrigaram o gerente a ir
até a agência bancária. Outros

dois ficaram na casa, mantendo
a empregada doméstica e três
parentes dela acabaram rendidos, permanecendo sob a mira
de fuzis e pistolas.
Na agência, a dupla rendeu
funcionários e vigilantes. Eles
roubaram dinheiro dos caixas
de autoatendimento e malotes
do cofre da agência. Também
foram roubados dois coletes e
duas pistolas usados pelos seguranças.
Na fuga, dois funcionários
foram levados como refém. Os
outros foram trancados na cozinha da agência. Na estrada rural
onde o veículo foi abandonado
com os reféns, a dupla teria trocado de carro e fugido sentido
Ventania. Os outros suspeitos,
que estavam na casa, também
deixaram a cidade, mas não
levaram nenhuma das vítimas.
A Polícia Civil e Militar realiza buscas pela região, mas não
obteve êxito até o momento.
O Versa apreendido teria sido
roubado em Curitiba no mês de
novembro.
O valor roubado pelos criminosos ainda foi revelado.
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“Ou a vida é uma grande aventura, ou não é nada!”
Hellen Kellen
Divulgação

Divulgação / Marcos Bastos

Rodmara
Jayme
Queiroz ao
lado do
marido Plínio
Queiroz.
Ela recebe
felicitações
especiais da
coluna, por
mais um ano
de vida.
Parabéns!

Antônio Santiago Migdalski, filho de Caroline e Cleydson
Santiago Migdalski, completa seu primeiro aninho neste
dia 8. A comemoração em família será no HaveFun
Eventos com o tema 'Príncipe'. Muitas bênçãos!

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Divulgação

A Agência do Banco do Brasil da Rua Augusto Ribas, em Ponta
Grossa, será palco hoje da sangria oficial do barril da 28ª
edição da Münchenfest. O evento terá início às 17 horas.
O copo de 440 ml custará R$ 8. Haverá também chope
Heineken e Eisenbah – esses preços ainda a serem definidos
Dia 02 de dezembro, esta
colunista recebeu o Troféu
Destaques do Ano 2017 em grande
festa assinada pela colunista
Rosenira Alves, no Buffet Vila
Realle, em São Luiz Maranhão

1
2

Colunista Ide Coelho, de Teresina - Piauí,
colunistas Joseph Fontes, do Maranhão, e
Ilse Fofa Rangel do Rio de Janeiro

A colunista Rosiley Souza, de
Florianópolis, recebeu a
homenagem Troféu Destaques
do Ano 2017 das mãos de
Rosenira Alves, representando
todo o estado de Santa Catarina

Divulgação / João Marcelo Mazzo

A colunista Orquídea
Santos, de São Luís
(Maranhão) e Edilson
Baldez das Neves,
presidente da FIEMA
(Federação das
Indústrias do Estado
do Maranhão) e
proprietário do
Grand São Luís Hotel
Foi muito prestigiada
a noite 'Então é
Natal' da colunista
Joselde Tuma,
realizada no
dia 29 de Novembro,
no Ponta by Night

Divulgação

05/12

1

2

Ilustres na inauguração da mais
nova unidade Sicredi Castrolanda

Vânia de Silva, Maria Inês K.
Lourenço, Rogério
Serman, Soeli T. Lucas,
Sandra R. Spcht

06/12

Vitor Amorim Reisdorfer,

Larissa Kelly
Ana Flávia Oliveira Cruz,
Viviane Kuff

07/12

Danilo Guera
João C. Gandara
Michele Paiva
Rafaela Cristina Baniski

Divulgação / Murilo Santos

Divulgação / Murilo Santos

Panificadora Bavoso

Lideranças

Fogos para marcar a inauguração
Divulgação / Murilo Santos

Faixa inaugural: Márcio Zwierewicz, diretor executivo
do Sicredi; Frans Borg, presidente da Cooperativa
Castrolanda; Popke Van Der Vinne, presidente do
Sicredi Campos Gerais e o vice-prefeito Alvaro Teles

Divulgação / Murilo Santos

Colaboradores brindam
Divulgação / Murilo Santos

Coral da Castrolanda

Divulgação / Murilo Santos

Inauguração teve direito a bolo

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

