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carro zero km

EM PONTA GROSSA

'Sonhos de
Natal' premia
consumidor

HU ganha ala
especializada
em pediatria
página 3

Foram quase 200 mil
cupons, para se chegar ao
grande felizardo que levou
para casa o automóvel Chevrolet Onix Joy 1.0, da promoção 'Sonhos de Natal
- Girou, Ligou, Ganhou!',
da AceCastro, com apoio do
SindiCastro. Wesley Souza
da Silva, que concorreu ao
prêmio com três cupons, foi
sorteado com o carro zero
quilômetro. A entrega do
automóvel foi realizada na
sexta-feira (5), durante jantar
página 7
festivo.

madrugada de guerra em PIRAÍ DO SUL

Divulgação

Polícia caça quadrilha
que 'provocou terror'
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

NO TEATRO INÁLIA

Carnaval de
Tibagi mobiliza
servidores

Procon alerta
para preços
altos no material
escolar
página 5

Osmar Blum
traça metas
para 2018
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EM TRÊS MOMENTOS: bala

Iniciativa leva
sinal gratuito
a bairros de
Carambeí

Dois dias após uma ação cinematográfica em Piraí do Sul, a polícia ainda busca pistas para tentar
localizar a quadrilha que atacou e roubou uma cooperativa de crédito na cidade. Na madrugada de
quarta-feira (10), por volta das 4 horas, pelo menos 15 pessoas fortemente armadas com fuzis e
metralhadoras invadiram a agência do Sicredi, na área central. Até o fechamento dessa edição, ainda
página 9
não se sabia o total de dinheiro levado pela quadrilha.
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em castro

Novo convênio
permitirá
radares

PG Caramuru
vence dois
jogos-treinos

de fuzil foi deixada, carro incendiado e 'miguelitos' espalhados pela rua

Prefeito Rildo transmite cargo à Helynez
Divulgação

Divulgação / Sandro A. Carrilho

PM identifica
autores
de crime
Sub-Sérgio: Novo convênio

Através de um novo convênio envolvendo municípios e o
Departamento de Trânsito do
Paraná (Detran-PR), que deverá ser firmado até 31 de julho
deste ano, cidades como Castro
poderão implantar radares móveis e lombadas eletrônicas, em
toda a sua circunscrição. Por
enquanto, o que vigora em 41
municípios paranaenses é um
outro convênio, mais antigo, de
classificação 12, restrito no tocante a fiscalização eletrônica.
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Divulgação
Divulgação

MÉDICO se recupera bem
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ATÉ 30 DE JANEIRO TIBAGI TEM NOVO COMANDO

página 4

Dois jovens de 20 anos,
moradores de Arapoti, foram
identificados pela polícia civil
de Jaguaraiaíva como os autores dos disparos de arma
de fogo contra o médico José
Carlos Nisgoski, no dia 3 de
janeiro. O crime aconteceu
durante uma tentativa de
página 9
assalto.		

Preparativos para o Carnaval
2018 de Tibagi seguem a todo
vapor, no ritmo acelerado das
baterias da melhor festa do interior do Paraná, que acontece de
9 a 13 de fevereiro e traz o tema
carnaval cigano “Optcha! Tibagi
tem alma cigana, roda baiana e
tem samba no pé”. Nesta quartafeira (10) uma reunião para
definir as equipes de trabalho
foi realizada no Teatro Tia Inália
sob a orientação da Comissão do
Carnaval, que vem organizando
o evento desde o ano passado.

Rildo Leonardi realizou na
tarde de quarta-feira (10) a
transmissão de cargo para a
vice-prefeita Helynez Santos
Ribas. O prefeito deverá se
ausentar até 30 de janeiro,
enquanto isso, sua vice assume

as funções do executivo e administra a cidade por 20 dias. Nos
discursos antes da transmissão,
Rildo e Hely foram unânimes
em garantir unidade na forma
como direcionar os trabalhos
da Prefeitura
página 3

EM CASTRO

Caravana de Reis cumpre tradição
Divulgação / Dioneia (Dream Records)

Prefeito Rildo se licencia para descansar

'Dinamite'
mobiliza polícias
em Telêmaco

Comércio local
recebe inovação
em cobranças

Duas dinamites encontradas em frente a um supermercado de Telêmaco Borba,
movimentou a polícia, e a área
na região central na rua Santos
Dumont precisou ser isolada,
para garantir a segurança no
entorno, pedestres e motoristas. O caso foi registrado na
página 9
terça-feira (9).

Inaugura em Castro neste
sábado (13), a empresa Qualify Assessoria e Cobrança.
O empreendimento pretende
atender as demandas de recuperação de ativos de Castro
e região. Os interessados em
conhecer os serviços, estão
convidados para o coquetel de
página 5
inauguração.

A história biblica e milenar dos Três Reis Magos, foi mais uma
vez contada e encenada em Castro, cumprindo uma tradição centenária. Entre os dias 5 e 6, residências, asilo e até igrejas receberam
a caravana conduzida por Gaspar (Jamil Prestes Santos), Baltasar
página 4
(Rene Marques) e Melchior (Jauri Matoski).		
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Os tons da campanha eleitoral

EDITORIAL

* Gaudêncio Torquato

REALIDADE NO
'SONHO DE NATAL'
Para um único consumidor de Castro que participou
da campanha ‘Sonhos de
Natal’ da Acecastro, o que
parecia ser um sonho distante - levar para casa um
carro zero quilômetro - foi
a mais pura realidade. Wesley Souza da Silva teve que
esperar, pacientemente, a
tentativa de outros concorrentes e só na sexagéssima
sétima vez, a sua vez, é que

lhe coube o direito de girar
a chave e para sua felicidade
abrir o carro. Embora tenha
sido ele, o único ganhador
do prêmio, a campanha do
comércio local se revestiu de
sucesso e mereceu elogios
da classe empresarial e dos
próprios consumidores que
acreditaram e sobretudo,
consumiram em Castro, deixando de comprar pela internet e em cidades vizinhas.
Informe Publicitário

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

PASSA TEMPO
ESTÍMULO CELEBRAL
Diga quem
eu sou???

ção das funções cerebrais e
que tem início com a redução
progressiva da “memória”.
Embora não tenha cura, os
fatores determinantes são: a
genética, alimentação abusiva, baixa atividade física,
níveis de estresse e a falta
de exercício da MEMÓRIA.
Uma boa qualidade de vida
pode retardar a doença.
Seja o que for,seja lá o que
venha acontecer, o passatempo pergunta e resposta,
além de retirar recordações
escondidas no inconsciente
e interligá-las com sua agilidade mental, é mais uma
atividade para estimular as
áreas do cérebro.

Foi atleta dos Psicos, Touceirão, diretor do Clube União e
Progresso, presidente
do Clube de Campo e
seu pai trabalhou em
um hospital. A resposta
está no rodapé.
A literatura científica
escreve que a nossa vida é
comandada pelo cérebro e
uma das doenças degenerativas é o ALZHEIMER, que
se caracteriza pela diminui-

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Como será a campanha eleitoral
deste ano? Que prioridades comporão
a agenda partidária? A resposta exige
saber as diferenças entre o pleito deste
ano e o de 2014. Vejamos: 1. Não
serão permitidas doações aos partidos por empresas; 2. A campanha
em rádio e TV terá a duração de 35
dias, enquanto a campanha de rua não
poderá ultrapassar 45 dias. (Na anterior, durava 45 dias na mídia e 90 nas
ruas). Teremos, portanto, uma campanha mais modesta do ponto de vista de
recursos financeiros e mais curta.
Sob essas mudanças, resta aos
candidatos as alternativas: aumentar
a visibilidade junto ao eleitorado; usar
novos meios para cooptar eleitores,
pois contarão apenas com as verbas
a saírem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha- FEFC - aprovado pelo Senado e pela Câmara, de
cerca de R$ 1,7 bilhão. (Em 2014, só
para as candidaturas presidenciais as
despesas somaram R$ 652 milhões,
13% do total gasto com as campanhas
estaduais para governadores e deputados). Para este ano, a projeção é de um
gasto de R$ 300 milhões na campanha
presidencial, a metade da anterior.
O cabresto financeiro curto e a
diminuição do tempo de campanha
elegem as coligações como a maior
prioridade dos partidos que lançarão
candidatos. Quanto mais ampla a coligação, maior tempo de mídia eleitoral.
O rádio e a TV são os meios que propiciam a massificação do nome e dos programas dos candidatos. Lembrando: o
PT deverá dispor de 5 minutos e 13
segundos e o PSDB, de 4 minutos e 11
segundos. Seis outros partidos – MDB,
PP, PSD, DEM, PR, PSB – deverão
dispor de 18 minutos e 12 segundos.
Logo, o caminho que resta aos candidatos é procurar formar coligações com
grandes e médios partidos, de forma a
aumentar sua exposição.
A campanha deste ano deverá
receber forte impulso das redes sociais.
Nessa área, o deputado Jair Bolsonaro
está hoje na dianteira, contabilizando
4.719.570 seguidores no Facebook e
com 3,2 milhões de reações entre 23
de setembro e 23 de outubro passado,
enquanto Lula, com 3.045.933 seguidores no Facebook, teve 1,1 milhão de

* Osvaldo Luiz

O inferno e o céu do mesmo
jeito. Uma comprida mesa de jantar, repleta de alimentos. As pessoas
sentadas uma de frente para a outra.
Um detalhe: os talheres têm cabos
enormes, de um metro.
No inferno, a bagunça se instaura: as pessoas tentando comer,
mas, sem conseguir levar à boca,
derrubam os alimentos na mesa e
pelo chão. Passam fome diante do
banquete!
No céu, tudo em harmonia: cada
um coloca a comida na boca da pessoa sentada à sua frente…
“Há mais felicidade em dar do
que em receber” (At 20,35), disse
Jesus há bastante tempo. Mas parece
que as pessoas não acreditam muito
nesta sentença. Pelo contrário! Todo
mundo quer tirar proveito “da situação”, dar um jeito de se beneficiar, o
tal do “jeitinho brasileiro”.
A pessoa pensa: “se não fizer
isso por mim, quem vai fazer?” Ou:
“quem chega primeiro bebe água
limpa”. E assim, ninguém dá passagem para o outro no trânsito, ninguém quer ser o último da fila... E no
ônibus, há quem finge dormir para
não ceder o lugar a um idoso ou a
mulher com criança no colo.
No geral, pensa-se que é somente
questão de educação, de se lembrar
das “palavras mágicas”: obrigado,
com licença, por favor. Mas não!
Esse é retrato de uma sociedade
egoísta, que busca ansiosamente a
satisfação de suas necessidades.
Pode-se dizer também que a
culpa é da insegurança, da violência.
Que hoje não dá para abrir um sorriso para qualquer um… Como se a
apatia ou o isolamento fosse capaz

Reinaldo Cardoso
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reações; João Doria, com 1.060.737
seguidores, teve 1 milhão de reações.
Os 12 nomes que hoje se apresentam
como pré-candidatos somam 16,9
milhões de seguidores no Facebook,
6,2 milhões no Twitter e 1,7 no Instagram. Portanto, quem está com a
máquina das redes a pleno vapor sai
na frente.
Como é sabido, o marketing político com foco em eleições se ampara
em cinco eixos: pesquisa, discurso,
comunicação, articulação e mobilização. O eixo de articulação abriga
intensa agenda de contatos com os
grupamentos eleitorais e com a própria teia política. Serão vitais a articulação social e a articulação política. A
primeira abrange contatos de candidatos com a freguesia eleitoral (segmentos, categorias profissionais e classes
sociais). Pano de fundo: a sociedade
brasileira dá as costas à política, preferindo que organizações da sociedade
civil a representem: associações, sindicatos, federações, grupos, núcleos,
setores profissionais.
Quase 50% do eleitorado brasileiro se concentram em apenas 191
dos 5.568 municípios. Trata-se de um
momento para firmar compromissos,
ouvir demandas, propor coisas viáveis
e factíveis, mostrar-se por inteiro ao
eleitor.
Quanto ao discurso, é oportuno
lembrar que o eleitor está vacinado
contra promessas mirabolantes, programas fantasiosos.
A pequena visibilidade de alguns
candidatos poderá ser fatal. Os mais
onipresentes – aparecendo em todos os
lugares – estarão na dianteira. As redes
sociais poderão ser meios para multiplicar a presença do candidato. Usar
as redes de modo que não cheguem
a massacrar o seguidor – eis outro
desafio a ser enfrentado. Por isso, os
programadores das redes e os fornecedores de conteúdo deverão compor o
batalhão de frente das campanhas.
Resta recitar o ditado: muita disposição, fé em Deus e pé na tábua.

Impressão
FOLHA DE
LONDRINA

de proteger alguém. Por outro lado,
esquece-se que grande parte da
sociedade é formada de pessoas de
bem, trabalhadoras e honestas, desgastadas também nessa correria do
dia a dia e, para quem, um sorriso,
uma delicadeza, poderia fazer toda
a diferença.
Penso também que a gentileza
pode fazer toda a diferença nas redes
sociais. Que tal escutar mais os argumentos alheios, dar ao outro o benefício da dúvida, antes de despejar
palavras agressivas? Tratar o outro
como gostaria de ser tratado…
Há tempo, ouvi o relato de como
o Estado de Ohio, nos Estados
Unidos, se tornou um dos maiores
produtores de milho. Um fazendeiro
conseguiu uma safra extraordinária,
em quantidade e qualidade. Separou, então, seus melhores grãos para
o plantio da próxima safra e deu para
os produtores que tinham propriedades fronteiriças. Resultado: no ano
seguinte não só ele, mas também
seus vizinhos conseguiram uma safra
recorde.
Daí, o fazendeiro voltou até os
que tinham ganhado as sementes e
pediu que eles repetissem seu gesto,
separando seus melhores grãos para
outros produtores que faziam fronteira com eles. Os vizinhos reagiram:
* Osvaldo Luiz Silva é jornalista, autor dos livros “Ternura
de Deus” e “A vida é caminhar”,
pela Editora Canção Nova,
editor da Revista Canção
Nova e Presidente da
Academia Cachoeirense
de Letras e Artes (ACLA), em
Cachoeira Paulista (SP).
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Curitiba (Centro Cívico).

O DRAMA DA IMPOPULARIDADE
Ninguém gosta de ser impopular. Menos ainda os
políticos, que precisam do voto para sobreviver. Vejam
o caso de Requião. Amarga índices de rejeição estratosféricos e fica cada vez mais nervoso, temeroso de uma
derrota acachapante que o tiraria de vez da vida política
paranaense. Há mais uma penca de dependurados em
índices pífios de popularidade que consomem ansiolíticos
e antidepressivos em doses gigantes.
Até Temer, que parece não se incomodar com esse
tipo de coisa, está querendo baixar um pouco o índice de
rejeição que vem acumulando desde que colocou a faixa
de presidente. Agora, ele confia que os últimos resultados
da economia podem lhe tirar da pior marca da história
e fazê-lo chegar a pelo menos dois dígitos de aprovação. Temer conseguiu ter 3% de avaliação positiva de seu
governo em setembro do ano passado. Um recorde.

LAVA JATO APERTA
No mesmo dia em que o diretor-geral da PF, Fernando Ségovia, afirmou que terminará ainda este ano as investigações em
todos os inquéritos da Operação Lava-Jato que tramitam no STF,
o superintendente da PF no Paraná, Maurício Valeixo, anunciou a
chegada a Curitiba de uma nova leva de 53 inquéritos, desmembrados de investigações que correm na Corte. Parte expressiva do
material se refere a desdobramentos das delações de executivos
da Odebrecht.

A FARRA URUGUAIA
Os nossos senadores não
economizaram na passagem
aérea no ano passado. O
destino favorito foi, de longe,
Montevidéu. A maior parte das

visitas justificadas por reuniões do Mercosul. Requião, do
PMDB, foi sete vezes e gastou
R$ 30.994 reais por conta do
erário.

RICHA GARANTE COTA EXTRA
O governador Beto Richa anunciou nesta quinta-feira (10)
o repasse de uma cota extra do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias (ICMS) para as 399 prefeituras do estado. Richa
destacou que este é mais um reflexo de que o Paraná venceu a
crise . “O Paraná venceu a crise. A exemplo do que aconteceu no
ano passado, os municípios terão mais um reforço financeiro para
novos investimentos em saúde, educação e obras urbanas”, disse
o governador.

FARRA DOS LULISTAS
A bancada de senadores
do Paraná é a que mais gastou
com viagens oficiais no ano passado. Apenas Roberto Requião
(PMDB) gastou 49 752 reais.

Gleisi Hoffmann (PT) foi mais
modesta em suas andanças: 14
809 reais. Álvaro Dias (PODE),
de acordo com o Portal da Transparência, não gastou nada.

AS MOSCAS NO MEL
O poder atrai a humanidade da política como o mel atrai as
moscas. A possibilidade real de Cida Borgheti assumir o governo
em abril atrai prefeitos, vereadores, deputados do alto e do baixo
clero, secretários e outros membros do atual governo, lideranças
e candidatos sem fim a cargos e sinecuras. Chega a ser comovente ver os que não querem largar o osso em salamaleques e
bajulações.

FIM DE BENEFÍCIOS
O Paraná Pesquisas perguntou e a opinião pública
respondeu: para combater o
rombo fiscal, 94% sugere cortar os privilégios dos políticos.
E tem mais, 93,1% não apoia

aumento de tributos, 76,3%
acha que os penduricalhos
dos juízes devem ser cortados
e 37,6% entende que os funcionários deveriam ter salário
reduzido.

ACIMA DO MÍNIMO
Aposentadorias e pensões pagas pela Previdência com valores
acima do salário mínimo terão reajuste de 2,07% em 2018. O
aumento corresponde à inflação acumulada em 2017. Já o salário
mínimo nacional teve alta de 1,81% neste ano, indo para R$ 954.

12/01 - Dia do Empresário Contábil
13/01 - Dia Internacional do Leonismo
14/01 - Dia do Enfermo
15/01 - Dia dos Adultos / Dia Mundial do Compositor

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
12/01

Clima

Temperatura
27

Umidade

ºC

17 ºC

85%
89%

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Sábado
13/01

29 ºC
17 ºC

82%
86%

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

Domingo
14/01

31 ºC
17 ºC

83%
87%

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

Segunda
15/01

30 ºC
20 ºC

80%
84%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 11/01/2018
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EM TIBAGI

Rildo transmite cargo à vice-prefeita
Divulgação

Prefeito
deverá se
ausentar até
30 de janeiro

EM CARAMBEÍ

Osmar Blum traça
metas para 2018

Da Assessoria
Tibagi - O prefeito
Rildo Leonardi realizou na
tarde de quarta-feira (10)
a transmissão de cargo
para a vice-prefeita Helynez
Santos Ribas. Rildo deverá
se ausentar até dia 30 de
janeiro, enquanto isso, Hely,
assume as funções do executivo e administra a cidade
por 20 dias. Nos discursos
antes da transmissão, Rildo
e Hely foram unânimes em
garantir unidade na forma
como direcionar os trabalhos da Prefeitura. Prefeito
e Vice-prefeita demonstraram os mesmos interesses
em continuar a política de
redução de gastos e transparência. “Tenho certeza que a
Hely fará um bom trabalho.
Saio tranqüilo, com a certeza que Tibagi está em ótimas mãos”, disse Rildo.

Divulgação

Prefeito garantiu que em breve Carambeí terá mais uma boa notícia
Da Assessoria

''Saio tranquilo, com a certeza de que Tibagi está em ótimas mãos''

A vice-prefeita e agora
prefeita em exercício, pediu
apoio de todos e transparência nos serviços. “Somos
funcionários do povo, precisamos ter consciência que
o nosso trabalho é para
população. Vamos dar con-

tinuidade da melhor forma
possível, tomando conhecimento de todas as situações
dos setores. Por isso preciso
da ajuda e colaboração de
todos.”, disse Hely em seu
discurso de posse.
Secretários, gerentes, o

presidente da Câmara, Eduardo Torres e o vereador Elizeu Cortez, participaram do
evento. A assinatura da ata
de posse transmite à prefeita
em exercício, Hely, todos os
poderes inerentes ao cargo
do poder executivo.

Carambeí - Na quarta-feira
(10), o prefeito Osmar Blum
(PSD) reuniu todo o secretariado para fazer um balanço de
2017 e preparar o cronograma
de planejamento para 2018.
Blum destacou a importância do trabalho conjunto
das secretarias para o bom
andamento das ações da administração municipal que consequentemente refletem na
qualidade dos serviços públicos
ofertados.
O gestor agradeceu o
empenho de todos e dirigiu
um agradecimento especial ao
vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Leon Larocca,
que auxilia na condução dos
trabalhos da prefeitura. “Seu

Leon trouxe uma nova postura,
assumiu a secretaria de Obras
e está desempenhando um belo
trabalho, cuidando do interior
do nosso município” enfatizou.
Avaliação
Blum avaliou também o ano
de 2017 e destacou os recursos obtidos junto ao Governo
do Estado que vão possibilitar
realizar obras importantes de
infraestrutura, com destaque
para a construção do prédio
do Paço Municipal, pavimentação asfáltica nos bairros e a
execução do Contorno Sul. O
prefeito aponta que 2018 será
um ano de realizações, de execução de obras e deixou no ar
que em breve teremos “mais
uma boa notícia para Carambeí”, pontuou.

PARA TIBAGI

Pauliki e lideranças
discutem investimentos

EM PONTA GROSSA

Divulgação

HU ganha ala especializada em pediatria
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa -O Governo
do Estado inaugurou na segundafeira (08), em Ponta Grossa, a
nova ala de cirurgia pediátrica do
Hospital Universitário Regional
dos Campos Gerais (HURCG).
A estrutura contará com oito leitos especializados e será referência para o atendimento de toda a
região, que concentra 12 municípios.
De acordo com o secretário de
Estado da Saúde, Michele Caputo
Neto, o objetivo é ampliar a oferta
de serviços já disponíveis no hospital, fortalecendo sua retaguarda
de atendimento e reduzindo a
necessidade de transferências de
pacientes para outras regiões.
“Com isso, estamos dando mais
um passo para resolver um problema antigo dos Campos Gerais
que é o atendimento pediátrico.
A ideia é garantir que as crianças
desta região sejam atendidas mais
perto de casa e com toda a estrutura necessária para o conforto e
segurança do tratamento”, disse
o secretário.
Para o secretário, a presença
da família é fundamental para a
boa recuperação das crianças.
“Sabemos o quanto o amor e o
carinho dos pais são importantes
para o tratamento dos pequenos.
Por isso, descentralizando esse
tipo de serviço, encurtamos distâncias e facilitamos a vida dos pais e
demais familiares”, destacou.
Segundo a enfermeira responsável pela nova ala, Juliana
Estafanski, um projeto-piloto
será implantado para aproximar
ainda mais os pais de seus filhos
em tratamento. “A proposta é
permitir que os pais ou responsáveis fiquem com suas crianças
até o momento da anestesia,
antes da cirurgia. Isso dá mais
segurança à criança”, afirmou.
O Estado destinou R$ 100 mil
para equipar a nova ala, que
conta com duas enfermarias.

Comunidade quer a duplicação e melhorias na rotatória da PR-441
Da Assessoria

Estado destinou R$ 100 mil para equipar a nova ala
Além disso, será investido mais
R$ 1,8 milhão por ano em recursos de custeio que garantem
a manutenção das equipes e o
pagamento de demais despesas.
Residência
De acordo com o secretário
de Estado da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, João Carlos
Gomes, essa é mais uma ação
efetiva do Governo do Estado
que alia duas importantes políticas públicas: a saúde e a educação. “Esta parceria intersetorial
só favorece a população. Ela
traz benefícios ao atendimento
em saúde e também à formação
de novos profissionais que usam
o HU como campo de estágio e
residência”, ressaltou. “Neste
ano teremos 120 residentes
aqui”.
A previsão é que sejam realizadas 60 cirurgias por mês, com
destaque para apendicite, hérnias enclausuradas e torção de
testículo. Esses procedimentos
tratam situações de urgência que
requerem intervenção multiprofissional das equipes de cirurgia,
radiologia, pediatria, anestesia,
enfermagem, análises clínicas,

farmácia, dentre outros.
De acordo com o diretor-geral do HURCG, Everson Augusto
Krum, o hospital vem passando
por uma grande transformação
desde 2011. “Trouxemos para
cá a maternidade, a UTI neonatal, a UTI pediátrica e mais uma
série de outros serviços que fortaleceram o HU como referência
materno-infantil. E agora, com
mais essa ala cirúrgica, estamos
avançando ainda mais na área
pediátrica”, enfatizou.
O Hospital Universitário já
fazia cirurgias de trauma pediátrico (acidentes e quedas) e
agora passa a oferecer mais uma
especialidade. Como hospital
público de assistência e ensino,
possibilitará também que acadêmicos de Medicina, Enfermagem
e residentes médicos e multiprofissionais aprendam no próprio
HU, que está dentro do Campus
da Universidade Estadual de
Ponta Grossa.
O prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel, salientou a evolução do hospital universitário ao
longo dos últimos anos. “É muito
bom ver o quanto este hospital
não para de crescer. Hoje pode-

mos dizer que ele serve de retaguarda para a nossa população.
Um trabalho que merece ser destacado”, comemorou.
Resgate
Em 2010, o hospital contava
com apenas 18 leitos gerais ativos. Atualmente, este número já
é nove vezes maior – 164 leitos.
Também foi implantado o serviço de ressonância magnética
com um investimento de R$ 2,7
milhões, e o laboratório de análises clínicas.
Foi inaugurada também a
nova ala de UTI pediátrica e neonatal, aumentando de oito para
20 leitos. A ampliação da oferta
de serviços foi possível graças
ao reforço no quadro de funcionários que agora conta com 480
servidores. O número é 43%
maior do que existia em 2010,
quando apenas 334 servidores
trabalhavam no hospital.
Em média, por ano, o HU faz
60 mil atendimentos ambulatoriais, 3,5 mil cirurgias e 40 mil
exames. No ambulatório de gestação de alto risco, são atendidas
em torno de 3 mil gestantes anualmente.

Na quarta-feira (10), o deputado estadual Marcio Pauliki
(PDT) esteve reunido com técnicos do DER e da RodoNorte para
tratar de algumas questões ligadas a segurança e novos investimentos no trecho da BR – 376,
entre o Alto do Amparo e Caetano Mendes. “Essa é uma reivindicação antiga da comunidade
de Tibagi, que busca a duplicação dos 19,8 km, como também
melhorias na rotatória de acesso
a PR- 441, além da construção
de uma passarela metálica para

dar mais segurança a toda população”, comentou Pauliki.
Participaram da reunião a
vice-prefeita de Tibagi, Helynez
Ribas, que representou o Prefeito Rildo, acompanhada do
presidente da Câmara de Vereadores de Tibagi, o vereador Eduardo Torres e o vice-presidente
da Câmara, Gilson Roberto e
os vereadores Tonico e Pastor
Elizeu. Ainda esta semana o
deputado Pauliki estará levado a
demanda ao secretário de Infraestrutura do Estado, Pepe Richa
que estará realizando os estudos
para está importante obra.

EM PALMEIRA

Nomeados cargos de
direção em escolas e CMEIs
Da Assessoria
Palmeira - Já está publicado
no Diário Oficial do município de
Palmeira, a designação dos servidores que irão exercer a função
de Diretor de Unidade Educacional, pelo período de 1º de fevereiro
até 29 de dezembro de 2018. Os
decretos foram assinados pelo prefeito Edir Havrechaki e entraram
em vigor na quinta-feira (11).
Ao todo, 18 estabelecimentos
de ensino municipais, sendo 13
escolas e cinco Centros Municipais
de Educação Infantil (CMEIs),

conheceram seus diretores para
o ano de 2018. A única exceção
foi a Escola Municipal do Campo
de Queimadas, que contará com
Liziane Costa Cândido Ferreira
como diretora interina até a publicação de um novo decreto.
A secretária Municipal de
Educação, Carla Marcondes de
Albuquerque, demonstrou estar
confiante no trabalho dos novos
diretores. “Tenho certeza de que
todos os nomeados irão fazer um
excelente trabalho, se dedicando
ao máximo para atender toda a
comunidade escolar.
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NO TEATRO INÁLIA

Carnaval de Tibagi mobiliza servidores
Divulgação

Folia momesca
vai acontecer
entre 9 a 13
de fevereiro
na cidade
Da Assessoria
Tibagi Preparativos
para o Carnaval 2018 de
Tibagi seguem a todo vapor,
no ritmo acelerado das baterias da melhor festa do interior do Paraná, que acontece
de 9 a 13 de fevereiro e traz o
tema carnaval cigano “Optcha!
Tibagi tem alma cigana, roda
baiana e tem samba no pé”.
Nesta quarta-feira (10) uma
reunião para definir as equipes
de trabalho foi realizada no
Teatro Tia Inália sob a orientação da Comissão do Carnaval,
que vem organizando o evento
desde o ano passado.
O presidente da comissão, o gerente do Departamento de Cultura, Sidnei
Bielski, aprovou o resultado
da reunião, que já apontou

Desfile na avenida seguirá a tradição

os responsáveis técnicos para
cada um dos setores e agora
aguarda os nomes do restante
das equipes que vão compor
os grupos. Mais de 100 pessoas estarão envolvidas na
realização, desde as funções
administrativas até o apoio
logístico no dia do desfile,
com os blocos, baterias e
componentes. “Esta reunião

foi muito produtiva. Já viemos
com alguns nomes definidos
porque temos pouco tempo.
Estamos a menos de um mês
da festa e agora precisamos
ajustar os detalhes. São muitas questões que precisam ser
resolvidas. Obtivemos o apoio
necessário e tenho certeza que
será uma festa grandiosa”,
afirmou o gerente.

Mudanças
A festa seguirá o modelo
dos anos anteriores, com algumas modificações nas contratações dos serviços, tudo
pensado para reduzir custos.
A praça de alimentação do
evento deste ano, por exemplo,
foi vendida por R$ 49.100,00.
Pela primeira vez a prefeitura
vai receber pelo espaço. Uma

EM CASTRO

economia significativa para os
cofres públicos.
Este ano o show na Tenda
Principal será com a Banda
New York e terá o grupo Sirinho na tradicional Tenda do
Samba. O desfile seguirá a
tradição e deverá percorrer
a rua Herbert Mercer, Praça
Edmundo Mercer, Praça Leopoldo Mercer e rua Almeida
Taques. A expectativa é que as
quatro escolas - Vila São José,
Municipal, 18 de Março e Unidos do Nequinho - entrem na
avenida, com 20 blocos, suas
madrinhas de baterias e mestre-salas e porta-bandeiras. A
novidade será o Troféu Peter
Allan, que irá coroar a melhor
escola de samba. Não haverá
premiação em dinheiro, e sim
troféu itinerante.
No mais o restante da programação continua igual. Nas
tardes de sábado e terça-feira
acontece a matinê das crianças; segunda-feira é a vez da
terceira idade reviver os bons
tempos dos bailes de carnaval
numa matinê própria. Também está confirmado o Corso
- tradicional desfile de veícu-

los decorados.
Rainha do Carnaval
e Marchinhas
As inscrições para os concursos de Rainha do Carnaval 2018 e para a escolha da
melhor Marchinha Carnavalesca acabam nesta sexta-feira
(12). O evento acontecerá no
dia 20 de janeiro, com animação do grupo Samba Leo.
Nesta edição as candidatas à Rainha terão workshops
sobre desenvoltura e expressão corporal com a professora da Escola Municipal de
Dança, Ana Karina Cruz, com
início nesta segunda-feira
(15). Após o concurso as
majestades continuarão sendo
acompanhadas pela professora até o início do Carnaval.
Já são dez inscritos no concurso para a escolha da melhor
Marchinha Carnavalesca do
Carnaval 2018. Os músicos
que tiverem suas marchinhas
escolhidas no próximo sábado
(20) poderão mostrá-las no
palco da Tenda Principal, na
abertura da festa, na sextafeira, 9 de fevereiro.

NA ARENA MULTIUSO

Caravana de Reis cumpre tradição Caramuru vence dois jogos-treinos
Divulgação / Dioneia (Dream Records)

Da Redação

A história biblica e milenar
dos Três Reis Magos, foi mais
uma vez contada e encenada
em Castro, cumprindo uma
tradição centenária. Entre os
dias 5 e 6, residências, asilo e
até igrejas receberam a caravana conduzida por Gaspar
(Jamil Prestes Santos ), Baltasar (Rene Marques ) e Melchior
(Jauri Matoski ).
Há 78 anos o casarão em
frente a praça João Gualberto
abre suas portas para receber
a comitiva de sanfoneiros, violeiros e coralistas. Com este
gesto, dona Roseli Bongestab
cumpre uma tradição iniciada
por seu pai. E este ano não foi
diferente. Visilvemente emocionada, cercada de netos e
familiares dona Roseli acolheu
o cortejo ao lado da árvore de
natal com mais de seis metros
de altura, no centro da sala.
Depois de entoarem as tradicionais cantorias e preces o grupo
deixou o casarão da família Bongestab seguindo para a vila Rio
Branco, onde a meia quadra do
hospital municipal Ana Fiorillo
Menarim, a caravana aportou
na casa de Euzenir da Fonseca
Nunes. Esta já quarta vez que
Euzenir e sua família recebe
a comitiva dos Reis Magos.
Atraídos pela movimentação no
bairro, vizinhos saíram curiosos
em frente as suas casas para
observar a cantoria, como foi o
caso d e dona Lurdes Machado.
"Já tinha ouvido falar dos Reis
Magos, mas nunca tinha visto
toda essa gente", resumiu. Na
garagem da casa, o cortejo foi
recebido com um lanche, além
da acolhida dos donos da casa.
Os integrantes aproveitaram
para 'entrar ao vivo', numa chamada de reportagem de uma
emissora de Tv que cobria o
evento.
Roteiro
Pela primeira vez, a comitiva foi se apresentar na igreja
de Santa Rita, no Tronco. Lá,
dezenas de pessoas aguardavam com muita expectativa, a
chegada da tradicional caravana. No retorno, passaram
ainda na casa de Rose Maculan, residencia da médica oftalmologista Rosa Ribeiro- bar e
restaurabte Bistrô , encerrando
a peregrinação na casa de Elton
Araujo.

Da Assessoria

Novas gerações se encantam com o cortejo dos Reis Magos
Divulgação / Dioneia (Dream Records)

Roteiro teve início no casarão da família Bongestab
No último dia de apresentação- no sábado (6), a caravana
dos Três Reis Magos começou
sua peregrinação no asilo São
Vicente de Paulo e encheu de
alegria os idosos que são atendidos pela casa de acolhimento.
Seguiu depois para a casa de
Vilmari Simão, preparada para
receber a Caravana. O grupo

então partiu para a Colônia
Terra para novas apresentações, retornando para outras
residências em Castro.
A visitação da Caravana dos
Reis Magos foi encerrada em
Castro, com uma passagem na
igreja matriz de Sant`Ana, onde
foram recebidos pelo vigário
padre Roberval Mulhstedt.

ACESSO SAÚDE CASTRO
A SOLUÇÃO PARA CUIDAR DA SUA SAÚDE E DA SUA FAMÍLIA

- Oftalmologista
- Ginecologista
- Obstetrícia
- Urologista
- Otorrino
- Fonoaudióloga
- Pediatra
- Nutricionista
- Gastroenterologista
- Psicóloga
- Audiometria
- Clinico Geral
(42) 3233-3535 (42)

99804-3535

Não tem mensalidade, só paga quando usa!

Ponta Grossa - Encerrando a preparação para a
retomada da Superliga, o
Ponta Grossa Caramuru fez
dois amistosos contra o Blumenau com portões fechados na Arena Multiuso. Com
equipes diferentes nos jogostreinos dos dias 9 e 10 de
janeiro, o técnico Fábio Sampaio aproveitou as partidas
para rodar o elenco e testar
opções de jogo na equipe.
No primeiro jogo, na
terça-feira (9), o alvinegro
venceu a partida por 3 sets
a 1, com parciais de 25-20,
22-25, 25-23 e 31-29.
O ponteiro Leo Jack foi o
maior pontuador dos donos
da casa no primeiro duelo,
com 12 pontos.
No dia seguinte, o time

ponta-grossense
enfrentou
maior resistência dos catarinenses, mas também venceu
no tie-break, com parciais
de 18-25, 25-11, 25-21,
19-25, 25-19. O oposto Eric,
com 16 pontos, foi o destaque
do Caramuru na partida.
O Blumenau estreia na
Superliga B no próximo dia
20 de janeiro contra o Vôlei
Itapetininga, que enfrentou o Caramuru em partida
solidária no último mês de
dezembro. O técnico Fábio
Sampaio avaliou positivamente o nível do adversário
e os dois amistosos para a
preparação do Caramuru:
“Foram bons jogos para
nós. Tínhamos atletas que
não estavam com tanto ritmo
de jogo. Temos um terceiro
levantador, que é prata da
casa, mas teria poucas opor-

tunidades numa Superliga,
e ele respondeu muito bem.
Nossos centrais, que eram
uma de nossas preocupações, estiveram muito bem”.
O Ponta Grossa Caramuru volta a jogar pela
competição nacional neste
sábado (13). O alvinegro
enfrentará o SESI em São
Paulo, no Ginásio da Vila
Leopoldina, às 11h30.
Divulgação / José Tramontin

Amistosos preparam retorno
do PG Caramuru na Superliga
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CASTRO AINDA NÃO POSSUI ESTUDO TÉCNICO

Novo convênio permitirá radares
Divulgação

Até 31 de
julho Detran
e Munícipio,
formalizam
novo convênio

“

Sandro A. Carrilho
sandrocarrilho@paginaum.com

Através de um novo convênio envolvendo municípios
e o Departamento de Trânsito
do Paraná (Detran-PR), que
deverá ser firmado até 31 de
julho deste ano, cidades como
Castro poderão implantar
radares móveis e lombadas
eletrônicas, em toda a sua circunscrição. Por enquanto, o
que vigora em 41 municípios
paranaenses é um outro convênio, mais antigo, de classificação 12, restrito no tocante a
fiscalização eletrônica.
Para o diretor da Coordenadoria de Trânsito de
Castro, Antônio Sérgio de
Oliveira (Sub-Sérgio), o

CARAMBEÍ DIGITAL

Iniciativa leva
sinal gratuito
aos bairros

Antônio Sérgio de Oliveira, coordenador de Trânsito de Castro

Comércio local recebe
inovação em cobrança
Divulgação

Da Assessoria
A Prefeitura de Carambeí,
por meio do Departamento de
Informártica, informou que já
está sendo feito o cadastramento
para acesso a internet gratuita
através do projeto 'Carambeí
Digital'.
Para isso, os interessados
devem fazer o preenchimento on
line do termo de adesão disponível no linkhttp://digital.carambei.pr.gov.br/ ou diretamente na
Prefeitura Municipal/Setor de
Protocolo, tendo como único
requisito estar em dia com o
IPTU. O acesso gratuito a internet nos domicílios terá alcance
em toda área urbana, e na sequência se estenderá para a área
rural (região do Catanduvas).
O projeto iniciou com o sinal
de internet gratuita na Praça
Cívica e logo após no Terminal
Rodoviário, seguido com a instalação de hot spots, totalizando
seis pontos de wi-fi gratuito.
De acordo com o coordenador
do projeto e diretor do departamento de informática, Edison
Rodrigo Moura, a instalação de
dez torres de transmissão, realizada durante 2017, garantiu a
viabilidade do projeto “Carambeí Digital”. Ele descreve que o
serviço de internet nos domicílios, sem custo, já é uma realidade. “Já realizamos os testes,
colocando o serviço de internet
disponível em várias residências
e o resultado foi um sucesso'',
explicou.

Detran-PR está se aperfeiçoando, ao mesmo tempo que
busca uma maior integração
com os municípios. “Hoje
a Coordenadoria, não pode
instalar qualquer sistema eletrônico de fiscalização, mas
com o novo convênio que
deverá ser firmado até final de

Organização dispõe de pessoal especializado e qualificado
Inaugura em Castro neste
sábado (13), a empresa Qualify Assessoria e Cobrança.
O empreendimento pretende
atender as demandas de recuperação de ativos de Castro
e região. Os interessados em
conhecer os serviços da organização, estão convidados
para o coquetel de inauguração, nesse mesmo dia, na Rua
General Câmara, nº 29, sala
02, das 16 às 20 horas.
Os responsáveis pela instituição são os sócios, Andréia
Gonçalves e José Bueno.
Bueno é o dirigente do grupo
Datacont, que a trinta anos
oferece soluções empresariais
nos Campos Gerais. A parceria é um novo segmento da
corporação, com ênfase em
recuperação de carteira de
inadimplentes. A Qualify oferece cobrança personalizada
de acordo com as necessidades de cada empresa.
Um dos objetivos da Qualify é facilitar o trabalho do
empresário, terceirizando sua

cartela de clientes para fazer
uma rotatividade maior do
capital. “Ao nos contratar, o
empresário não terá o trabalho de fazer essa cobrança e
poderá aplicar-se melhor no
ramo em que atua”, afirma a
empresária Andréia. O estabelecimento também pretende
conservar o bom relacionamento entre o contratante e
o inadimplente. Andréia também ressalta que não há custo
contratação para os serviços
de cobrança.
Além do serviço de
cobrança, são oferecidos em
conjunto com as demais filiais
do grupo Datacont, as seguintes atividades: contabilidade,
recursos humanos, administração de condomínios, auditoria e tributos.
A empresa oferece diversos
planos e formas de pagamento,
tornando as negociações acessíveis para os inadimplentes.
Para contato o telefone (42)
3233-7522 e o email adm@
qualifyassessoria.com.

(...) mesmo com a
assinatura do novo
convênio há um
caminho grande até
que se implante o
sistema, pois além
da vontade é preciso da integração
de vários setores,
bem como da
formalização de
outros convênios

julho, que mudará a classificação de Castro de 12
para 21, o município poderá
implantar”. Perguntado se
é de interesse do governo
municipal investir nesse tipo
de fiscalização, chamada em
alguns casos de indústria da
multa, Sub-Sérgio destacou
que muitas vias em Castro
são rápidas e necessitam de
lombadas eletrônicas e até
mesmo radares, para que os
acidentes diminuam, mas que
o assunto ainda não foi discutido na esfera governamental,
e nem um planejamento está
em estudo. Para o diretor,
mesmo com a assinatura do
novo convênio há um caminho
grande até que se implante o
sistema, pois além da vontade
é preciso da integração de
vários setores, bem como da
formalização de outros convênios que envolvem bancos,
Correios, e órgãos da administração pública.
Radares na PR 151
Sub-Sérgio afirmou que

os radares na PR 151 são de
responsabilidade do DER e
da concessionária que administra a rodovia, com o próprio Detran. “Não envolve o
município, apesar do governo
municipal já ter tentado fazer,
através de várias incursões,
com que eles viessem a operar", descreveu o coordenador.

Governo municipal
já tentou fazer com
que radares operem
Lombadas
No que diz respeito às
lombadas - não eletrônicas o diretor da Coordenadoria
descreveu que são permitidas
as de passagem elevada de
pedestres. O modelo antigo,
de lombadas altas, essas
a legislação proíbe, mas a
administração pública tolera
as já construídas, que evitam
as altas velocidades em vias
rápidas.

PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR

Procon alerta para as diferenças
Divulgação

Da Assessoria
Diferenças
de
preços
“estratosféricas” foram anotadas na pesquisa de preços
referenciais de material escolar, pelo Procon de Ponta
Grossa. A pesquisa foi desenvolvida esta semana e concluída na quarta-feira (10),
com preços coletados em seis
estabelecimentos comerciais.
Para análise foram considerados somente os itens comercializados, “sem considerar
marca e possíveis acessórios”,
relata o coordenador do órgão,
Edgar Hampf. Foram apurados
os preços de referência dos
seguintes produtos: apontador,
borracha, caderno, canetas
esferográfica e hidrográfica,
colas em bastão e líquida, giz
de cera, lápis preto e colorido,
lapiseira, marca texto, massa
de modelar, papel sulfite, régua
e tesoura escolar.
O Procon
Órgão da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança
Pública – desta vez, diferente
das pesquisas realizadas nos
anos anteriores com coleta
de dados de produtos especificados com marca e características pré-definidas, optou
por coletar dados referente ao
maior e menor valor de cada
item. Segundo o coordenador,
a proposta é permitir ao consumidor ter noção da diferença
de preços que um mesmo tipo
de produto pode apresentar,
mesmo dentro de um só estabelecimento.

Preço ou marcas não são sinônimos de qualidade
No levantamento promovido
pelo Procon, as variações são
muito expressivas. Um item,
dependendo da marca e da
apresentação, pode ter variação a 2.000%, como no caso
de um lápis preto número 2. A
versão mais cara é vendida a
R$ 5,45, e a mais barata a R$
0,20. Canetas esferográficas
também têm variações significativas: a mais simples custa
apenas R$ 0,50, ao passo
que a mais cara tem preço
de venda de R$ 11,70. Para
permitir ao consumidor ter
uma segurança maior em suas
escolhas, o Procon está, além
de apontando o maior e menor
valor para cada item, também
indicando o preço médio. “No
caso dessas diferenças estratosféricas o preço médio está
igualmente elevado, mas é
sempre um parâmetro para se
avaliar as compras”, avalia.
O

Recomendação
objetivo do levanta-

mento, explica Edgar Hampf,
“é oferecer aos consumidores
referências de preço, por meio
dos preços médios obtidos
na amostra pesquisada”. Ele
ressalva que as variações de
preços constatadas se referem
aos dias em que a coleta foi
realizada. Os preços indicados estão, portanto, sujeitos a
alterações conforme a data da
compra, inclusive, por ocasião
de descontos especiais, ofertas
e promoções. O Procon destaca que os fabricantes procuram formas de destacar seus
produtos, adicionando estampas e marcas de personagens,
além de brindes, o que resulta
em preços sempre maiores, na
comparação com os mesmos
produtos sem esses diferenciais. “Preço ou marca não
são sinônimos de qualidade.
Por isso nossa recomendação
é que os pais estejam atentos,
ao comprar o material escolar,
optando pela melhor relação
custo/benefício.

6

Sexta-Feira, 12 a 15 de Janeiro de 2018

cleucimara@hotmail.com
“ Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer.”

JOCELITO CANTO

Em ritmo de aniversário, o apresentador da Rede Massa, lider de audiência em seu horário, Jocelito Canto. Parabéns!

Konstanty Horodyski começa 2018
festejando a vida e idade nova

Ainda em tempo de parabenizar
o publicitário Diego Arruda.
Votos de felicidades!

Sueli Schmitt

Marlene Zoccola será alvo de muitas felicitações no dia
16 de janeiro, motivadas pela idade nova. No registro ao
lado do marido, Armando Zoccola Filho e do filho
do casal Armando Zoccola Neto. Muitas Felicidades!

A cantora e compositora Monica Bezerra, vocalista da
banda Nega Fulô de Julho de 2010 a 2017, segue agora
em carreira solo. Ela lança no dia 12 a música, de autoria
própria, 'Bom Dia'. Com uma mensagem otimista,
a canção é um grito de positividade, de alto astral

A benemérita
e atuante Sueli
Schmitt reserva
o dia 14
para receber
felicitações
de aniversário.
Parabéns!

A empresária de sucesso Egle Jiane A.
Biersteker receberá muitos vivas nessa
segunda-feira (15), quando estará de
aniversário. Ela administra a Ademilar

A empresária Vera Regina Cardoso Golin, ao lado do marido
Gilberto Golin, festeja mais um ano de vida. Parabéns!
Recebe muitos
parabéns hoje (12)
um cara que tem na
motocicleta uma de
suas paixões. Paulo
Rodrigo Coppetti,
de Marechal
Cândido Rondon,
comemora 39 anos

Sexta-feira, 12 a 15 de Janeiro de 2018

CAMPANHA AGRADOU LOJISTAS E CLIENTES
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Fotos: Márcia Ferraz

'Sonhos de Natal'
premia
consumidor local
Wesley
concorreu com
três cupons
antes de ser
selecionado

Presidente da Acecastro,
Anderson Gomes, com
Wesley Souza da Silva
20 % puderam sonhar com essa
possibilidade", enfatizou.
Falando em nome da loja de
onde saiu o cupom e a chave
premiada, a gerente comercial
Laura Aparecida Oliveira da Silva Morais mostrou-se satisfeita
com o resultado final. "Estamos
muito felizes em participar da
campanha mais uma vez, ainda mais agora que nossa loja
premiou o nosso consumidor",
disse.

Da Redação
Foram quase 200 mil
cupons, para se chegar ao grande felizardo que levou para casa
o automóvel Chevrolet Onix Joy
1.0, da promoção 'Sonhos de
Natal - Girou, Ligou, Ganhou!',
promoção da AceCastro, com
apoio do SindiCastro. Wesley
Souza da Silva, que concorreu
ao prêmio com três cupons foi
sorteado com o carro zero quilômetro.
A entrega do automóvel, disputado entre 78 participantes
distribuídos entre as 38 empresas que aderiram a campanha,
foi realizada na sexta-feira (5),
durante jantar festivo na Filetto Eventos, que reuniu mais de
300 pessoas. Antes de começar a chamada para a entrega
da chave para cada participante - por ordem da assinatura da
'Carta de Compromisso'-, Anderson Gomes, presidente da
AceCastro, fez uso da palavra e
destacou a importância da noite
especialmente para o comércio
castrense. "Foi uma oportunidade em que nossos clientes

Jantar festivo reuniu 300 convidados
confirmaram que acreditam no
comércio de Castro e este fato
é creditado pelos quase 200 mil
cupons que circularam pelas lojas participantes", resumiu.
A grande expectativa da noite estava mesmo voltada para o
início do sorteio. Para mostrar
transparência da campanha,
três pessoas da plateia, foram
convidadas
voluntariamente,
para certificar o número total
das chaves distribuídas. Só então, começou a chamada dos
concorrentes. Um a um, cada
participante pode testar e tentar
abrir a porta do carro zero quilômetro. Foram quase uma hora
de muita emoção e torcida. Só
na sexagéssima sétima tentativa, é que chegou-se ao grande
sorteado do carro da promoção.
Wesley Souza da Silva, que foi
o ganhador, a princípio não teria notado que a porta do carro
abrira e já estava devolvendo a

Campanha
desse ano inovou
com jantar
chave para os promotores quando foi 'convidado' a fazer nova
tentativa. Para sua surpresa, a
porta abriu, garantindo ser ele,
o prêmio da campanha 'Sonhos
de Natal'.
Em entrevista à reportagem
do Página Um, logo após ser
sorteado, Wesley disse estar
surpreso. "Fiz compras o que me
valeu a ter direito a três cupons.
Dias depois fui chamado para
entrar na lista dos concorrentes
para girar a chave da campanha.
Girei a chave e o carro é meu",
disse eufórico.
O vencedor da campanha,
de 19 anos, trabalha na concessionária da Kugler Veículos em

Castro, e revelou que ainda não
tinha carro. "Agora é só curtir",
disse eufórico.
Para o presidente da Acecastro, Anderson Gomes, a
campanha revestiu-se de amplo
sucesso, por vários aspectos.
"Mesmo o comércio vivendo
ainda um ano de crises, saindo
aos poucos de uma recessão,
a resposta a nossa promoção
foi bastante positiva. A adesão
das 38 empresas participantes
foi muito importante. Mostrou,
também, que o consumidor local assumiu de fato a campanha,
tanto que em alguns supermercados chegou a faltar cupons
e foi preciso adotar uma cota
extra. De outro lado, a própria
dinâmica do sorteio, despertou
a curiosidade dos participantes

e isto aumentava a cada novo
giro da chave - tanto que só na
sexagéssima sétima tentativa é
que fomos conhecer o vencedor", destacou Anderson.
Um outro fator apontado
pelo presidente da Acecastro
e bastante elogiado pela classe
comercial, foi que pela primeira vez o sorteio foi precedido
de um jantar. "Isto serviu para
estreitar laços entre os clientes,
como também de confraternização com os próprios comerciantes e empresários", frisou.
Anderson disse, ainda, que
os números é que confirmamaram
o sucesso da campanha 'Sonhos
de Natal'. "85 % dos sorteados
com a chave, tiveram a chance
real de levar para casa um carro
zero quilômetro. Em 2015, só

Chance redobrada
Durante a campanha, a empresa que possibilitou a Wesley
levar para casa o prêmio, adquiriu quatro cotas, num total de
10 mil cupons. "O grande detalhe, é que um cliente de nosso
estabelecimento foi o primeiro a
ter direito a tentar abrir o carro, com a chave de número um.
Depois outros dois, também
nossos clientes com as chaves
de números 16 e 49, puderam
girar a chave. Coube a outro
nosso cliente - Wesley de Souza - a felicidade de girar, ligar e
ganhar o carro zero quilômetro
e por isto, estamos muito satisfeitos, pois abrimos o sorteio da
noite e fechamos com chave de
ouro", finalizou.

EM TIBAGI

INTEGRANDO A 139ª ZONA

Zona eleitoral de Carambeí
agora é de Ponta Grossa

Wesley Souza Silva foi o 67º a retirar a chave

'Meio Ambiente' orienta descarte de lixo
Divulgação

Da Assessoria

Divulgação

Carambeinses devem procurar Cartório em Vila Oficinas

O município de Carambeí foi incluído no rezoneamento proposto pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná
e homologado pelo Tribunal
Superior Eleitoral no final de
2017 que redistribuiu as zonas
eleitorais no Estado.
Com a alteração, Carambeí deixou a Zona Eleitoral
de Castro e agora integra a
139ª Zona Eleitoral de Ponta

Grossa. O eleitor que necessitar de atendimento para emissão ou transferência de título
agora deve procurar o Cartório Eleitoral, localizado na Rua
Saint Hilaire, no bairro de Oficinas, em Ponta Grossa.

TSE redistribuiu
zonas eleitorais
do Estado

Morador precisa pedir uma caçamba para dar destino certo ao lixo

Lei prevê cobrança
de recolhimento
de entulhos pela
prefeitura
jetas, lixo de qualquer origem que
possa ocasionar incômodo a população ou prejudicar a estética da
cidade, bem como queimar dentro
do perímetro urbano (...)”.
O morador precisa solicitar
uma caçamba e dar o destino
certo para o lixo, seja entulho,
vegetação, enfim, tudo o que não
for lixo doméstico. O importante

Pneus devem respeitar
a Logística Reversa
é que o cidadão se conscientize
que qualquer tipo de resíduo não
pode ser descartado em frente às
casas, nas calçadas, obstruindo
a passagem das pessoas e nem
acumular lixo em terrenos baldios
ou na beira de arroios. "Esperamos que a população entenda que

Divulgação

Da Assessoria

Tibagi - A Secretaria Municipal de Ambiente de Tibagi tem
realizado constantes campanhas
de conscientização para a população em relação ao descarte
correto de lixo, entulhos e outros
materiais que possam causar
danos ao meio ambiente. Em
2017 várias ações foram concretizadas, entre elas, visitas nas
escolas, com apresentações teatrais e conversas com os alunos,
limpezas, tanto na cidade quanto
nos rios e arroios, e coleta de lixo
eletrônico, workshops e eventos
culturais, além de várias intervenções da Prefeitura para a limpeza
em bairros e espaços públicos.
A gerente da secretaria municipal de Meio Ambiente, Leri
Ribeiro, lembra que a Prefeitura
só pode recolher lixo doméstico e
promover campanhas de educação ambiental em relação a outros
tipos de resíduos. O descarte correto de entulhos, móveis velhos,
lixo eletrônico e resíduos de jardinagem são responsabilidade do
morador.
De acordo com o código de
posturas do município, Lei n°
2201/2008, “é proibido lançar
nas vias públicas, nos terrenos sem
edificação, várzeas, bueiros e sar-

para termos uma cidade limpa
o esforço precisa ser de todos”,
declarou Leri.
A Lei nº 12.305/2010,
que instituiu a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS),
estabelece que o poder público
fica 'proibido' de arcar com
despesas oriundas do recolhimento e destinação destes resíduos. Em Tibagi, a lei municipal
2324/2010 prevê a Cobrança
de Preços de Serviços Públicos
quando houver recolhimento de
entulhos pela Prefeitura. Neste
caso será emitida uma guia para
pagamento que é entregue diretamente ao proprietário do imóvel.
Essa taxa corresponde R$ 79,61
por viagem ou coleta. Segundo
o fiscal tributário da Prefeitura,
Cleverson Mateussi, em 2017
foram emitidas 205 notificações.
Em relação a produtos eletrônicos, pilhas, pneus, a gerente
de Meio Ambiente reforça que
o recolhimento deve respeitar a
política de Logística Reversa, em
que o fabricante ou comércio tem
a obrigação de receber o produto
de volta. Se não houver a possibilidade de devolver diretamente
no local onde o produto foi adquirido, o cidadão precisa entrar em
contato com o fabricante e solicitar a coleta ou a devolução.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42) 3232-5148

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

XRE
RE3
RE
E300
XRE300

2016/2016
20

VERMELHA

R$ 15.290,00

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.

MKM INFORMÁTICA
Formatação de computadores /
notebook, instalação de programas, remoção de vírus. Tratar pelo
telefone: (42) 9 9820-9488.

Áries: O desejo de progredir e
melhorar de vida aumenta. Você pode
se interessar por um novo curso ou
pela oportunidade de aprender uma
nova função no serviço.
Cor: lilás.

Libra: Você vai querer interagir
e conversar mais com as pessoas.
Boa fase para fazer contatos, divulgar seus serviços ou fazer entrevistas
de emprego.
Cor: branco.

Touro: O dia pode trazer
mudanças e imprevistos. Encare os
obstáculos com otimismo e aprenda
com os desafios. Pode ter novidades
em assuntos de Justiça, indenização
ou finanças. Cor: verde-escuro.

Escorpião: Procure dar mais
atenção às finanças hoje. A Lua
realça o seu tino comercial e indica
um bom dia para ir atrás do dinheiro:
use a criatividade. Controle o desejo
de consumo. Cor: amarelo.

Gêmeos: Seu trabalho vai render mais se puder contar com a colaboração dos colegas. Some forças
com eles para alcançarem logo as
metas em comum. Cor: pink.

Sagitário: A Lua vai realçar o
seu entusiasmo e o seu amor pela
vida. No trabalho, motive os colegas
e pense que só o seu empenho vai
garantir.Cor: azul-claro.

Câncer: Você vai mostrar mais
disciplina no emprego. Vai querer
deixar o serviço em dia e terminar
a semana com a sensação de dever
cumprido. Una-se aos colegas e
conte com eles para o que precisar.
Cor: vermelho.

Capricórnio: Você pode se sentir mais cansado(a) hoje e tudo indica
que vai querer fugir de agitação. No
trabalho, evite depender ou confiar
demais nos colegas. É melhor ficar
no seu canto e fazer apenas a sua
parte. Cor: branco.

Leão: Seu entusiasmo será
contagiante e fará tudo parecer mais
fácil hoje. Terá disposição de sobra
para cumprir suas tarefas e deve até
ter cuidado.Cor: creme.

Talvez você queira
retomar um trabalho ou uma ideia
do passado. A experiência também
pode te ajudar a conquistar algo
importante. Cor: dourado.
Virgem:

MONTADOR DE
MÓVEIS PROFISSIONAL
Montagem de todos os tipos de
móveis e fixação de cortinas. Tratar
pelo telefone: (42) 9 9820-9488.
VENDE-SE CARNE
DE CARNEIRO
R$ 25,00 o Quilo, entregamos na
sua casa. Telefones: (42) 999818232/(42) 99930-6591 (Antonio).
DISK CHOPP
Anime ainda mais sua festa – Disk
Chopp (42) 99991-9193.

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.

VENDE-SE TERRENO
Vendo terreno medindo 21.464
m² com escritura, localizado a 15
km de Castro, 11 km de asfalto e
Aquário: Há chance de se asso4 km de estrada de chão, valor: R$
ciar a outras pessoas para conquistar
/$=(5
150.000,00. Tratar pelo telefone:
algo que deseja. No trabalho, conte
/$=(5
(42) 9 9841-5506.
com os colegas e invista nos seus

R$ 90 MIL
Vendo lote de terreno
medindo 9,60 x 14 metros
de fundo, na Rua Barão 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, 9 9969-3895,
ou ainda 9 9972-0758. Valor
de R$ 90.000 (à vista).
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.
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 no fone (12) 9 9101-1022.
VENDE-SE TERRENOS
Terreno de 350 m a 5.000 m. A
partir de R$ 65.000,00. Direto
com o proprietário. Financiamento
pela Caixa Econômica, no Minha
Casa Minha Vida. Aceito permuta
por Chácara. Tratar no fone: (42)
99998-5110.
VENDE SE CASA
Próximo ao Vivace-Bairro Jardim
das Nações. Contendo 2 quartos, 1
banheiro, sala, copa, cozinha e área
de serviço. Aceito financiamento.
Telefone (42) 99993-9068.

projetos. Cor: preto.

VENDO LOTE DE TERRENO
ALUGA SE CASA
$PXOKHUVDLGRFDEHOHLUHLURHHQFRQWUDXPDDPLJDQDUXD
$PXOKHUVDLGRFDEHOHLUHLURHHQFRQWUDXPDDPLJDQDUXD
360 m². Documentação em dia.
3 quartos,
sala, cozinha, banheiro,
/ROLWDTXHULGD7XFRUWDVWHRFDEHOR"
Peixes: Você vai se preocupar
/ROLWDTXHULGD7XFRUWDVWHRFDEHOR"
Próximo Trevo do Tronco. Aceito
garagem,
quintal. Rua Duque de
2L/~FLD&RUWHLDPRU7XQmRLPDJLQDVFRPTXHP2
mais com a sua reputação e seu
carro de meu interesse. Valor R$
Caxias,
813. Em frente ao quartel.
2L/~FLD&RUWHLDPRU7XQmRLPDJLQDVFRPTXHP2
reconhecimento no trabalho. Confie (GVRQDTXHOHPDJRGDWHVRXUD2TXHWXDFKDVWH"
48.000,00. Telefone: 99828-3002.
Telefone: 3232-0433.
(GVRQDTXHOHPDJRGDWHVRXUD2TXHWXDFKDVWH"
no seu taco e mostre do que é capaz,
0DDDUDDDYLLLOKRRRVRRR)LFDVWHGH]DQRVPDLVPRoD
0DDDUDDDYLLLOKRRRVRRR)LFDVWHGH]DQRVPDLVPRoD
principalmente. Cor: vinho.
(VVDVPHFKDVTXHEiUEDUR9RXPDQGDUID]HULJXDO]LQKR)RUDP

(VVDVPHFKDVTXHEiUEDUR9RXPDQGDUID]HULJXDO]LQKR)RUDP
OX]HV"
OX]HV" SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
1mRPHQLQDpXPDWpFQLFDQRYDGHFODUHDPHQWRTXHHOH
1mRPHQLQDpXPDWpFQLFDQRYDGHFODUHDPHQWRTXHHOH
GILBERTO GIL DE OLIVEIRA, torna público que recebeu do IAP, a
WURX[HGD,WiOLD,PDJLQDTXH
Licença de Operação para a atividade de AVICULTURA FRANGO
WURX[HGD,WiOLD,PDJLQDTXH
0HLDKRUDGHSRLVGHPXLWDFRQYHUVD
DE CORTE, implantada na localidade do Tronco, Castro/PR.
0HLDKRUDGHSRLVGHPXLWDFRQYHUVD
(QWmRWiERPTXHULGD&RUUHSDUDFDVDTXHWHXPDULGRYDL
A IGUACU CELULOSE PAPEL S/A
(QWmRWiERPTXHULGD&RUUHSDUDFDVDTXHWHXPDULGRYDL
PRUUHUGHRUJXOKRGDHVSRVDTXHWHP
CNPJ: 81.304.727/0002-45, torna público que irá requerer ai IAP,
PRUUHUGHRUJXOKRGDHVSRVDTXHWHP
Autorização Florestal para corte de 06 (seis) arvores no endereço
$LDPLJDWHDGRUR%HLMLQKRV
$LDPLJDWHDGRUR%HLMLQKRV
rovia PR 151 KM 267,5 Campo do Piraí, em Piraí do Sul - PR.
(ODVVHGHVSHGHPHFDGDXPDVHJXHSDUDODGRVRSRVWRV
(ODVVHGHVSHGHPHFDGDXPDVHJXHSDUDODGRVRSRVWRV
8PDSHQVD
8PDSHQVD
&RPRHVWDSHUXD¿FRXULGtFXOD6HUiTXHHODQmRVH
O OUTRO LADO
aos garimpeiros da reabertura do bordel.
&RPRHVWDSHUXD¿FRXULGtFXOD6HUiTXHHODQmRVH
HQ[HUJD"1mRVHLFRPRDTXHOHJDWRGRPDULGRGHODFRQWLQXD
DO PARAÍSO
Amaro leva um presente para Estela, e
HQ[HUJD"1mRVHLFRPRDTXHOHJDWRGRPDULGRGHODFRQWLQXD
Sexta-Feira (12/01)
Juvenal fica enciumado. Mercedes revela a
FDVDGRFRPHOD6HGHUPROHHXDJDUURHOH
Duda termina sua conversa com Josafá o motivo de sua tristeza. Gael pede a
FDVDGRFRPHOD6HGHUPROHHXDJDUURHOH
(DRXWUDVHJXHSHODUXDSHQVDQGR
Patrick. Samuel tenta fazer um acordo ajuda de Mercedes. Nádia diz a Diego que
(DRXWUDVHJXHSHODUXDSHQVDQGR
com
Suzy, mas ela o abandona. Renato se marcou um jantar com a família de Melissa
(VWDJDOLQKDGHYHHVWDUPRUUHQGRGHLQYHMDGRPHXYLVX
insinua para Clara. Gael vê Renato dei- para tratar do casamento. Bruno cobra de
(VWDJDOLQKDGHYHHVWDUPRUUHQGRGHLQYHMDGRPHXYLVX
DO$LQGDTXHUID]HULJXDOYrVHSRGHFRPDTXHOHFDEHORTXH
xar a casa de Clara e vai ao encontro de Gustavo o advogado para pedir o divórcio
Aura. Clara conversa com Patrick sobre e Raquel desconfia. O promotor do caso de
SDUHFHXPDUDPH1HPFRPLPSODQWH
BARBEIRO
bearia, havia um cesto com pães DO$LQGDTXHUID]HULJXDOYrVHSRGHFRPDTXHOHFDEHORTXH
Renato. Sophia pede para Gael aproximar Duda aparece para assistir ao depoimento
O florista foi ao bare doces na porta e uma nota SDUHFHXPDUDPH1HPFRPLPSODQWH

RESUMO DE NOVELAS

beiro para cortar seu cabelo.
Após o corte perguntou
ao barbeiro o valor do serviço e o barbeiro respondeu:
- Não posso aceitar seu dinheiro
porque estou prestando serviço comunitário essa semana.
O florista ficou feliz e foi embora.
No dia seguinte, ao abrir a barbearia, havia um buquê com uma
dúzia de rosas na porta e uma
nota de agradecimento do florista.
Mais tarde no mesmo dia
veio um padeiro para cortar o cabelo. Após o corte,
ao pagar, o barbeiro disse:
- Não posso aceitar seu dinheiro
porque estou prestando serviço comunitário essa semana.
O padeiro ficou feliz e foi embora.
No dia seguinte, ao abrir a bar-

de agradecimento do padeiro.
Naquele terceiro dia/ veio um
vereador para um corte de cabelo.
Novamente, ao pedir para
pagar,
o
barbeiro
disse:
- Não posso aceitar seu dinheiro
porque estou prestando serviço comunitário essa semana.
O vereador ficou feliz e foi embora.
No dia seguinte, quando o barbeiro veio abrir sua barbearia,
havia uma dúzia de vereadores
fazendo fila para cortar cabelo.
Essa é a diferença entre
os cidadãos e os políticos.
"Os políticos e as fraldas
devem
ser
trocados
frequentemente e pela mesma
razão."

Aura de Clara para que ela seja sua espiã.
Gael diz que não fará isso. Lívia descobre
que Mariano é garimpeiro. Leandra avisa

na delegacia. Adriana consegue fazer com
que Duda se alimente. Clara convence Suzy
a revelar o segredo de Samuel.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO
GILBERTO GIL DE OLIVEIRA, torna público que irá requerer ao IAP,
a Renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade de
AVICULTURA FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de
Tronco, Castro/PR.
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PARCELAMOS EM ATÉ
10X NO CARTÃO

MONTANA 2012
Vendo
Montana
LS
2011/2012, completa, na
cor prata, único dono.
Com 53.000 quilômetros
originais, e todas as revisões feitas na Kugler Veículos. Valor de ocasião:
R$ 26.500. Fone (42) 9
9932-0257.

3/map — pet. 4/nuno. 6/rosada. 7/nono mês.

MEGA FEIRÃO
DE USADAS!

A forma mais barata de fazer negócio!

3/map — pet. 4/nuno. 6/rosada. 7/nono mês.
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ROUBO EM PIRAÍ DO SUL

Polícia caça quadrilha de assaltantes
Divulgação

Divulgação

Fortemente
armados
bandidos
invadiram e
roubaram
agência do
Sicredi

Divulgação

Da Redação
Dois dias após uma ação cinematográfica em Piraí do Sul, a
polícia ainda busca pistas para
tentar localizar a quadrilha que
atacou e roubou uma cooperativa
de crédito na cidade. Na madrugada de quarta-feira (10), por
volta das 4 horas, pelo menos 15
pessoas fortemente armadas com
fuzis e metralhadoras invadiram a
agência do Sicredi, na área central. Até o fechamento dessa edição, ainda não se sabia o total de
dinheiro levado pela quadrilha.
Já na entrada da cidade, dispararam diversas vezes para intimidar a polícia local. Próximo a
delegacia, os bandidos espalharam
artefatos chamados de 'miguelitos'- pregos retorcidos, para evi-

Bala de fuzil

Carro incendiado

tar a aproximação de militares no
local do assalto e ainda colocaram fogo em um veículo, no meio
da avenida. Moradores de Piraí
que residem próximos a agência,
foram acordados com o barulho
de explosões e tiros. De acordo
informações, as rajadas de tiros
foram ouvidas também em várias
partes da cidade. Vitrines de lojas

próximas foram atingidas e a porta
de vidro da cooperativa de crédito
foi destruída pelo tiroteio.
Testemunhas contaram que
havia entre seis e oito bandidos
apenas na frente da agência – eles
também montaram cerco a duas
quadras de distância do Sicredi
para impedir a aproximação de
outras pessoas. Moradores da

'Miguelitos'
região relatam ter ouvido pelo
menos três explosões. A quadrilha
não explodiu nenhum caixa eletrônico e foi direto até os cofres da
agência.
Conforme o que testemunhas
informaram às autoridades, eles
fugiram em direção à Vila Dalcol,
que dá acesso à saída para Ventania. Equipes das polícias Civil

EM JAGUARIAÍVA

Militar identifica autores de crime
Divulgação

Da Redação
Jaguaraiaíva - Dois jovens
de 20 anos, moradores de
Arapoti, foram identificados
pela polícia civil de Jaguaraiaíva como os autores dos
disparos de arma de fogo contra o médico José Carlos Nisgoski, no dia 3 de janeiro. O
crime aconteceu durante uma
tentativa de assalto. Depois de
passar por cirurgia em Ponta
Grossa, José Carlos passa bem
e aguarda alta hospitalar.
Segundo o delegado da
polícia civil de Jaguariaíva,

Médico foi alvejado
com cinco tiros

EM PATRULHAMENTO

PM faz ações em
Ponta Grossa e
em Arapoti
Da Assessoria
Na terça-feira (09), policiais
militares do 1º Batalhão detiveram duas pessoas suspeitas de
envolvimento com o comércio de
entorpecentes. As ações policiais
foram desencadeadas em Ponta
Grossa e Arapoti.
A primeira ocorrência foi
registrada por volta de 19 horas,
no Bairro Neves, em Ponta
Grossa. Ao perceber a presença
da equipe PM que patrulhava a
região, um indivíduo dispensou
ao chão uma porção de maconha
e correu para o interior de uma
residência, mas foi detido. Ao
vistoriar o local, a PM apreendeu quase 150 'pedras' de crack,
mais de 200 gramas de maconha, uma munição calibre 22 e
dinheiro de origem duvidosa.
Pouco tempo depois, em
Arapoti, uma abordagem policial
resultou na apreensão de quase
30 'pedras' de crack. A ação policial ocorreu no Bairro Humaitá.
O suspeito que portava os entorpecentes, um adolescente de 17
anos, acabou apreendido.
Os envolvidos, drogas e
demais apreensões foram encaminhados às respectivas delegacias.
Divulgação

Operação resultou em prisões
e apreensão de drogas

Derick Moura Jorge, os criminosos fugiram logo após os
disparos e abandonaram no
local, um revólver calibre 38.
“A nossa equipe de Jaguariaíva
identificou a dupla, com o apoio
de policiais de Arapoti e agora
estamos na busca para localizar
os elementos”, destacou.
O crime
O médico pediatra, José
Carlos Nisgoski, foi vítima
de disparos de arma de fogo no
início da noite do último dia
03. Segundo relatório divulgado pela polícia militar a

esposa da vítima relatou que
quando abria o portão de sua
residência, na avenida Conde
Francisco Matarazzo, no centro de Jaguariaíva, para entrar
com seu veículo, foi abordada
por dois indivíduos.
Fuga
Os elementos a obrigaram
a voltar ao veículo e entrar na
garagem. O médico que estava
na residência, percebeu a ação
e reagiu. Momento em que foi
alvejado por vários disparos de
arma de fogo. Os autores fugiram, sentido ao parque linear.

Trabalhador parado
Um morador de Piraí, identificado como Juliano Rodrigues Ferreira, que passava com seu Fiat
Uno no momento do assalto, foi
obrigado a abandonar o veículo
no meio da rua e quando retornou ao local, depois que a quadrilha deixou a cidade, constatou
que seu carro fora alvo da ação
de outras pessoas que furtaram
objetos pessoais e equipamentos
do interior.
De acordo com Ferreira, apesar de o veículo ter sido mantido
intacto no próprio local onde foi
orientado a deixá-lo, pessoas
se aproveitaram de sua ausência para furtarem o aparelho de
som, um pen drive e um cartão de
memória que estavam acoplados
ao aparelho.
Sicredi orienta cooperados
A Cooperativa Sicredi Campos
Gerais enviou uma nota, esclare-

Caminhão com laranjas tomba
Divulgação

Da Assessoria

Confira, na íntegra,
a nota oficial:
O Sicredi informa que, na
madrugada desta quarta-feira,
10 de janeiro, houve um furto na
agência de Piraí do Sul, da Cooperativa Sicredi Campos Gerais
PR/SP, e não houve vítimas. A
Polícia Militar foi acionada imediatamente e as autoridades policiais
estão investigando o ocorrido,
contando com total apoio da cooperativa na apuração dos fatos.
A agência está fechada e reabrirá normalmente em breve. Os
associados podem utilizar as agências de Castro, Tibagi e Ventania.
Consultas e transações bancárias
podem ser realizadas também pelo
Sicredi Mobi, aplicativo disponível
para smartphones e tablets, e pelo
sitewww.sicredi.com.br (Internet
Banking). Outra comodidade para
os associados é a possibilidade de
realização de saques nos caixas
eletrônicos da rede conveniada
Banco 24 Horas.

PRÓXIMO A RODOVIÁRIA

Foragido da cadeia
é preso em Castro
Da Redação
Foi preso em Castro, um
rapaz de 22 anos que estava
foragido do sistema prisional de
Ponta Grossa. A prisão aconteceu na madrugada de quinta-feira
(11), nas proximidades da rodoviária, durante patrulhamento de
rotina de policiais militares.
Ele cumpria pena por tráfico
de drogas na Penitenciária Estadual de Ponta Grossa (PEPG)
e recebeu o benefício de saída
temporária por meio de portaria
neste fim de ano. Desde então,
ele não havia retornado para a

unidade prisional e era considerado foragido.
Condenado a pouco mais
de cinco anos de prisão, ele já
tinha cumprido mais de um ano
em regime fechado e tinha progredido ao regime semiaberto há
pouco mais de três meses. Como
desobedeceu à determinação de
voltar para a PEPG dentro do
prazo, ele deve perder o benefício e voltar a cumprir pena no
regime fechado.
Preso em Castro, o rapaz
foi levado para a 13ª Subdivisão
Policial de Ponta Grossa, pela
polícia militar.

Roubo em estrada
rural de Castro
Da Redação

Acidente aconteceu no quilômentro 432
e do grande estrago no caminhão, o motorista foifoi enca-

cendo os cooperados de Piraí do
Sul, sobre como devem proceder
após o ataque criminoso na agência. A unidade está fechada e será
reaberta em breve. A Cooperativa
revelou que está prestando total
apoio às autoridades na apuração
dos fatos.

NO PODOLAN

BR-376

Tibagi - Caminhoneiro
de 25 anos sofreu apenas
escoriações depois de tombar
seu veículo na madrugada de
terça-feira (9) na BR-376. O
acidente aconteceu por volta
das 2h30 no quilômetro 432
da rodovia, no município de
Tibagi.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o
veículo estava carregado de
laranjas e a carga ficou espalhada na pista. Apesar do susto

e Militar de toda a região foram
acionadas e ficaram em alerta
para a passagem da quadrilha.
Peritos do Instituto de Criminalística de Ponta Grossa foram até a
cidade para levantar informações
no local do crime. A princípio,
ninguém ficou ferido durante a
ação dos bandidos.

minhado ao Pronto Socorro
Municipal de Ponta Grossa.

Duas pessoas em Castro
foram vítimas de assalto na
quarta-feira (10). A ocorrência
foi registrada numa estrada da
zona rural, próximo ao Podolan.
Armados com espingarda, revólver e uma pistola, os bandidos
renderam os ocupantes do veículo.
Com rosto coberto com
camisetas, o motorista não teve

outra alternativa senão parar o
carro. Os bandidos então aproveitaram para roubar, levando
dinheiro e documentos pessoais.
Depois do assalto, ainda obrigaram as vítimas para que corressem em direção ao matagal nas
proximidades, sob a ameaça de
morte.
Logo que chegaram a um
posto de combustível próximo
da região, os dois ocupantes
acionaram a polícia militar.

EM PALMEIRA

EM TELÊMACO BORBA

Possíveis bombas mobilizam polícias
Divulgação

Da Assessoria
Telêmaco Borba - Duas
dinamites encontradas em
frente a um supermercado em
Telêmaco Borba, movimentou
a polícia e a área na região
central na rua Santos Dumont
precisou
ser isolada, para
garantir a segurança de casas
no entorno, pedestres e motoristas. O caso foi registrado na
terça-feira (9).
As primeiras informações
divulgadas pela polícia militar
apontaram que uma pessoa
encontrou uma dinamite no
início da manhã em frente ao
mercado. A PM foi acionada e
localizou outro artefato preso

Artefato foi localizado pela PM
em uma das paredes do estabelecimento, no cofre do mercado. Diante dessa situação, o
Esquadrão Antibombas da PM
de Curitiba foi até Telêmaco
Borba para averiguar a situa-

ção.
Os artefatos foram desarmados pela polícia especializada e
encaminhados para perícia. O
caso é investigado pela polícia
civil do município.

Quadrilha rende funcionários
e roubam cofre de mercado
Da Redação
Palmeira Depois de
invadir um mercado na rua
Conceição, no centro de Palmeira, uma quadrilha rendeu
funcionários e roubou cheques
e uma quantia não especeficado em dinheiro. O assalto
foi registrado na segunda-feira
(8) assim que o estabelecimento foi aberto, por volta das
9 horas.
Segundo a polícia militar,
quatro criminosos que estavam
armados, renderam funcionários e aproveitaram que o cofre
estava aberto para roubar o
dinheiro e folhas de cheque.
Eles fugiram em um Peugeot
Escapade em direção à rodo-

via BR-277 logo após o crime.
A PM realizou patrulhamento
pela região e encontrou o veículo parado em uma estrada
secundária à rodovia.
Roubado em Curitiba
O carro estava com as
placas trocadas e tinha sido
roubado em Curitiba no dia
19 de dezembro. Dentro do
automóvel, foram encontradas
quatro munições calibre 380,
entre vários outros objetos.
Investigadores da Polícia Civil
estiveram no local e o carro foi
encaminhado à delegacia para
ser periciado. Nenhum bandido foi preso até o momento.
O caso é investigado pela Polícia Civil do município.
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Divulgação

15 Anos
de Yasmin

Divulgação

Ainda em
tempo de
parabenizar
Patricia de
Oliveira pela
passagem de
seu aniversário
no dia 10

O amadurecimento tem um toque especial e cheio
de encanto, e acredito que fazer 15 anos carrega
em si um caráter mágico, pois é um período onde
florescem as responsabilidades. Yasmin Braun Kiel
viva com sabedoria e muita dignidade os seus 15
anos, pois será o começo da procura de sua
felicidade. Parabéns pelos seus lindos 15 anos!

novos projetos
Divulgação / Daniel Calvo

Izabelli

Divulgação / Izabelli Carneiro

Divulgação

Bianca
Regina
Rodrigues Da
Silva Mariano
foi alvo de
muitas
felicitações
no dia 11.
Parabéns!

Ontem (11) foi
uma data mais
que especial
para Izabelli
de Souza
Carneiro, que
recebeu de
seus familiares
e da equipe
do Página Um,
desejos de
muitas
felicidades
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação

Daniel Calvo inicia o ano com novos projetos,
voltando a se dedicar integralmente a fotografia
em seu estúdio. O fotógrafo preparou um espaço
bem bacana, na rua Major Otávio Novaes, 520,
pertinho do Casantiga, para receber seus
clientes. Desejos de muito sucesso!
A colunista Cleucimara Santiago e seu companheiro
João Marcelo reservam a data de hoje (12) para
comemorarem, em dose dupla, a passagem de
seus aniversários. A badalada festa acontece no
espaço Officina das Flores, em Ponta Grossa

O casal Elvira e Roberto Kirchof comemoraram Bodas de Ouro no sábado
(6), no Buffet Filletto, em companhia dos cincos filhos, Everson, Edgar, Ednei,
Edmir e Ethel; genros, noras, netos e bisneta, demais familiares e amigos.
A festa contou com uma linda celebração, conduzida pela inspirada
Pastora da Igreja Luterana, Bianca Bartsch, e contou com música
emocionante de Edgar Kirchof (violino) e Luciano Lunkes (teclado)
Divulgação

Sábado (13) é dia de
Ana Maria Prestes
comemorar nova idade

12/01

Josane Bakai
Marcos Damian Simão

13/01

Manuella Nocera

15/01

Débora Cristina Bueno
Izabel de Souza RIbeiro
Daniele Roberto Ferreira
Roberta Oliveira Bercalio
Antônio Oliveira Bercalio
Ana Lúcia Litzinger Gomes
Daiane Menarim
Silvana Freire

