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Nasce um novo
nome na política
paranaense

Vítimaliberados
de
Recursos
para
nova escola
acidente
é
levado em
estado grave

Após 40 anos à frente do Positivo,
um dos principais grupos educacionais,
industriais gráficos e de informática do
país, o Professor Oriovisto Guimarães
é pré-candidato ao Senado nas eleições
página 3
desse ano.
Divulgação

O prefeito Osmar Blum
(PSD) recebeu, na sexta-feira
(6), das mãos do deputado federal Osmar Bertoldi (DEM) o
termo que autoriza a prefeitura
de Carambeí a realizar processo de licitação para construção
da nova sede da Escola Municipal Tônia Harms, no Bairro
página 5
Boqueirão.

crime de estelionato

Presos golpistas de caixa eletrônico
Divulgação / PM

pelo Sindicastro

Lino é indicado
'Comerciante
do Ano'
Divulgação / Renato de Oliveira

Aliel cobra solução

lino lopes está há mais de
20 anos no ramo de relojoaria

Na terça-feira (10), o Sindicato do Comércio Varejista de
Castro realizou no Hotel Buganville, jantar comemorativo ao
‘Dia do Comerciante’. Durante
o evento, a classe empresarial
local homenageou Lino Cesar
Castanho Lopes, indicado como
o 'Comerciante de Ano’. Trabalhando há mais de 20 anos no
ramo de relojoaria, Lino Lopes
disse ao Página Um que a sua
indicação para receber este
prêmio, deve-se ao fato de que
ao longo desses anos tem prestado serviços de qualidade e
sobretudo de responsabilidade
junto a sua clientela. página 5

560 estudantes
de Piraí estão
sem transportes

equipamento usado para travar cartões era colocado em caixas eletrônicos

A Associação de Estudantes
de Piraí do Sul se reuniu na
manhã desta segunda-feira (9)
com o deputado federal Aliel
Machado (PSB), para buscar
ajuda para um impasse envolvendo os estudantes universitários e
de cursos técnicos. Mais de 560
alunos piraienses, matriculados
em cursos técnicos, tecnólogos e
universitários fora da cidade, estão
sem o transporte gratuito que era
fornecido pelo município. página 5

PM DETÉM MENORES COM 'LSD' EM FESTA
página 7

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Tibagi iniciou
recuperaçao de
áreas nativas
com plantio

DISTRITOS INDUSTRIAIS REGIONAIS

Pauliki discute criação

Agência do trabalhador

página 4

CARAMURU vÔLEI
É LÍDER ISOLADO
NA SÉRIE b
DO FEMININO
página 4

página 7

pm prende Rapaz
por ameaçaR
a famÍlia
em castro
página 7

Polícia Civil
Caratecas de
localiza foragido Carambeí são
da Justiça
destaques
No domingo (9), a Polícia
Civil de Castro, com apoio da
Guarda Municipal, localizou
e prendeu um foragido da
Justiça. De acordo com o boletim policial, o investigador
de plantão da delegacia de
Castro após receber informações a respeito do paradeiro
de E.B.R, solicitou apoio da
página 7
Guarda Municipal.

Com apoio da Prefeitura
Municipal os caratecas Leandro
Gaia, Rosane Sinhuri e Fernanda
Carreiro, representaram Carambeí no VII Campeonato Sul
Sudeste de Karate-do Tradicional 2018, que aconteceu no Rio
de Janeiro no mês de junho. No
evento os caratecas competiram
em várias categorias, conquistando medalhas e pódios. página 4

Divulgação

Namorado é
ferido a golpe
de faca na vila
rio branco

Após uma mulher de 33
anos ser presa pela polícia
militar, no interior de uma
agência bancária de Castro
no sábado (7), outros dois
criminosos foram capturados por envolvimento no
golpe de estelionato. Juntos, o trio instalava aparelhos em caixas eletrônicos
que travavam o sistema
e impedia que a vítima
pudesse retirar o cartão
magnético. Com isso, os
bandidos conseguiam furtar cartões e senhas de
clientes.
página 7

Deputado Pauliki apresentou especificações técnicas regionais

Presidente da Comissão
da Indústria, Comércio, Emprego e Renda, o deputado
estadual Marcio Pauliki se
reuniu com o secretário Estadual Especial de Desenvolvimento Econômico, Virgílio
Moreira Filho, para debater
e apresentar propostas técnicas para a criação dos distritos industriais regionais.

Esta pauta está inserida no programa do governo
‘Mapeamento e Revitalização dos Distritos Industriais’
do Paraná. Pauliki apresentou especificações técnicas
regionais e levantamentos
realizados nos últimos oito
meses para fomentar o desenvolvimento dos distritos
regionais.
página 4

Palmeira é
destaque na
intermediação
de mão de obra
Palmeira está em destaque
entre os municípios da região
devido aos resultados obtidos
pela Agência do Trabalhador
na intermediação de mão de
obra. Entre os meses de janeiro e maio deste ano, a meta
mínima estabelecida para o
Município foi de 396 vagas,
porém no período analisado
foram intermediadas 491
vagas de emprego. página 4
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EDITORIAL

COMERCIANTE DO ANO
Sem qualquer sombra de dúvida, a premiação ao
empresário castrense Lino Lopes, indicado como
‘Comerciante do Ano’, é mais que merecida e digna de
elogios. Trabalhando em Castro há mais de 20 anos
no ramo de relojoaria, profissão herdada de seu pai, se
destaca pela inovação e empreendedorismo. A despeito
da crise que afeta alguns setores da classe empresarial,
segue sua saga diária vencendo desafios e tal qual a
cadência ritmada de cada ponteiro dos relógios expostos na vitrine de sua loja, impulsiona o desenvolvimento
do comércio local. Parabéns, Comerciante do Ano!

Sandro A.
Carrilho

O poder bebe de novas fontes

* Gaudêncio Torquato

pré-candidato ao governo
do estado, Ratinho Junior,
percorreu diversos bairros
de Curitiba e RMC. Ele
partiu para o corpo a corpo
com a população em festas
tradicionais dos bairros.
Passou pelo Cajuru, Santa
Felicidade, comunidade São
Pedro, bairros de Fazenda
Rio Grande, entre outros
eventos. O deputado destaca
o carinho com que sempre é
recebido.

ANÚNCIO ANTECIPADO

O anúncio antecipado
da instalação de uma indústria chinesa em Castro, feito
unilateralmente pelo prefeito
Moacyr Fadel Junior, sem o
aval do Governo do Estado,
criou comentários maldosos
por parte de algumas pessoas
nas redes sociais, de que o
Página Um seria contrário a
vinda da GSPak ao município,
justamente porque o jornal
não foi na onda do chefe do
executivo. Enquanto Moacyr
preferiu colocar a carroça na
frente dos bois, nós prefirimos
escrever a verdade, deixando
as paixões de lado!

FORA DO AR

Pra atender regra eleitoral, os sites públicos do
Paraná tiraram seus conteúnos noticiosos do ar desde
o sábado (7). O endereço
mais afetado foi a Agência
Estadual de Notícias, que
divulga as ações de governo,
mas também atingirá os
espaços noticiosos de todos
os demais sites do Executivo.

OSMAR CANDIDATO

O PDT paranaense marcou a convenção estadual do
partido para 4 de agosto,
das 9 às 12 horas, no Clube
Recreativo Dom Pedro II,
em Curitiba. No encontro, o
nome de Osmar Dias será oficializado como candidato do
PDT ao governo do Estado,
colocando por terra qualquer
especulação de que o ex-senador estaria apenas jogando.
Serão definidos, ainda, os
candidatos a deputado estadual e federal pela legenda.

CIDA CONTINUA

Vale destacar que, ao
contrário de Beto Richa que
teve que renunciar ao cargo
de governador para buscar
uma cadeira ao Senado Federal, Cida Borghetti continua
no posto de governadora,
mesmo sendo, também, précandidata à reeleição.

RATINHO JUNIOR

Neste final de semana o

CIDA ENCERA DEPUTADOS
A governadora Cida Borghetti anunciou a retirada do projeto de reajuste do salário funcionalismo
público. Em entrevista coletiva, ela se referiu à atitude "eleitoreira", "irresponsável" e "inconstitucional" dos deputados que forçaram a barra para que
o índice saísse do 1% proposto e fosse de 2,76%,
"muitos desses deputados, inclusive, votaram para
o ajuste zero".
Cida lembrou que quando chegou ao governo não
havia previsão de reajuste e que depois de um estica e
puxa conseguiu chegar ao 1% que se mostrava possível sem comprometer as contas do governo.
"A responsabilidade com mais de 11 milhões de
paranaenses", disse ela, não lhe permite deixar que a
oposição faça a manobra para forçar os insustentáveis
2,76% neste momento. E que tem que "respeitar a
Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo colocar
em risco o orçamento do Estado". E lembrou dos os
outros estados do Brasil que concederam aumento ao
funcionalismo mesmo sem poder e não conseguiram
bancar, entrando numa imensa crise que não comporta
nem o pagamento em única parcela dos salários dos
funcionários.

10/07 - Dia da Pizza
11/07 - Dia Mundial da População
12/07 - Dia do Engenheiro Florestal

O poder no Brasil começa
a beber em novas fontes. Expliquemos. Espraia-se pelo país um
fenômeno que terá impacto sobre
nossa modelagem democrática. A
sociedade ganha mais pluralismo, a
partir da organização de suas entidades de representação, e nessa
onda ocorre maior distribuição de
poder e consequente alargamento
dos caminhos para a democratização social. As pedrinhas do dominó
vão se tocando. A democratização
da sociedade civil adensa e amplifica
a democracia política. Caminhamos
firmes nessa direção e a prova mais
eloquente dessa tendência se verifica na formidável malha de centros
de poder instituídos em todos os
âmbitos e níveis( associações, movimentos, grupamentos etc).
Esse fenômeno enfraquece o
poder político representado pela
instituição parlamentar? De certo
modo, sim. Até porque a esfera
parlamentar padece de monumental crise de imagem. A formação de
novos centros de poder no meio e
nas margens da sociedade também
tem por motivo a falta de respostas
adequadas e tempestivas por parte
do sistema parlamentar. Os mais de
30 partidos políticos constituem um
ente amalgamado, massa frequentemente incolor e sem matiz ideológico, na esteira, aliás, do declínio
geral das ideologias decorrente da
debacle do socialismo clássico, da
globalização e da quebra de fronteiras físicas, psicológicas e ideológicas entre países.
As doutrinas se aproximam e se
fundem, enquanto o desempenho
menos convicto dos participantes
do universo partidário impregna
os ambientes. As lutas políticas e
sociais do passado, travadas sob o
manto da clivagem ideológica, perderam sentido. Direita e esquerda
cruzam seus ideários, enquanto o
liberalismo e o socialismo procuram novos eixos conceituais, sob a
vertente de que o primeiro demonstrou saber produzir riquezas, mas
não saber como distribuí-las; já o
segundo demonstrou saber distri-

buir riquezas, mas não saber como
produzi-las. E é aí que surgem os
“caçadores” da ideologia dos novos
tempos.
É o que se vê aqui e alhures.
As oposições partidárias levam em
conta a tomada do poder central,
ficando em segundo plano o embate
ideológico. Que partido político
tem, hoje, um projeto de poder?
O que o PT prega? O socialismo
clássico? Isso já era. O que pregam
os partidos de centro, a partir do
PSDB? O social liberalismo? Quais
os limites desse sistema? Por isso
mesmo, o oposicionismo se dá
menos em função de uma visão ideológica do mundo e mais em função
de projetos circunstanciais de poder,
centrados na pragmática política e,
sobretudo, inspirados nas vontades
e expectativas dos novos polos de
pressão da sociedade.
Já a ação política voltada para a
conquista do poder leva em consideração a micropolítica dos grupos
de interesse, das regiões, das comunidades locais. O processo político,
no Brasil, se torna cada vez mais
uma questão distritalizada, espacial.
Basta ver a guerra fiscal entre Estados. Já a democracia participativa
ganha alento com as manifestações
e decisões dos cidadãos reunidos
em suas entidades.
O fato é que os conjuntos organizados da sociedade recebem grande
impulso - espaço e visibilidade - da
mídia, que descobre na investigação,
na denúncia e na cobertura de eventos de impacto uma forma de adensar
a taxa cívica da Nação. Até parece
que a sociedade organizada entoa
o canto de Zaratustra(Nietsche)
para expressar o estado de espírito
da força social emergente: “novos
caminhos sigo, uma nova fala me
empolga; como todos os criadores,
cansei-me das velhas línguas. Não
quer mais, o meu espírito, caminhar
com solas gastas”.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação

SEM POLITIZAR
E para não politizar o tema, resolveu retirar a proposta de
votação, guardar o recurso que já tem disponível (e que poderá
ser aplicado de forma retroativa) e deixar a decisão do assunto
para depois das eleições. Assim, ninguém poderá nadar no
mar do populismo das causas.
SAMEK REAPARECE
Quem disse que Jorge do MON, Samek confabulava
Samek, o ex-poderoso dire- com Roberto Baggio, diritor geral de Itaipu por 13 gente do MST, que acredita
anos, amigo de Lula e mem- que o juiz Sergio Moro manbro do PT desde os anos tém Lula preso para atender
80, tinha desertado e aban- os interesses do capital. Com
donado o companheiro que certeza falavam de Lula, das
está na prisão, enganou-se. chances de soltá-lo, da conHoje, lá pelas 14h00, no café juntura e do futuro do PT.
CONVENÇÃO MARCADA
O MDB de Requião e o PSD de Ratinho já tinham anunciado a data de convenção de seus partidos, definir candidatos
e coligações: 21 de julho. Agora é a vez do PDT de Osmar
Dias que anunciou para 04 de agosto, momento em que deverá
afirmar sua candidatura para o governo do Estado e comunicar
quem serão os candidatos à Assembleia e à Câmara.
PRIMEIRO DEBATE
Ninguém é obrigado a Douglas Santucci e que as
aceitar o convite, mas tam- definições impostas pela Lei
bém ninguém é bobo de Eleitoral obviamente serão
negar. A Band marcou para observadas. Considerando os
16 de agosto, às 22 horas, o pré-candidatos de hoje, serão
primeiro debate entre candi- convidados Doutor Rosinha
datos ao governo do Paraná. (PT), Cida Borghetti (PP),
As regras ainda não estão Osmar Dias (PDT), Ratinho
definidas, sabe-se apenas que Junior (PSD) e Professor
o mediador será o jornalista Piva (PSOL).
ENTRE TAPAS E BEIJOS
Ademar Traiano e Nereu Moura andam bem sensíveis ao
contraditório. Bateram boca na Assembleia Legislativa. O
motivo é dos mais comuns que faz excelências brigarem no
mundo todo: grana e poder. Moura estava a defender a ideia
de que sobra dos recursos do Legislativo não deveriam voltar
ao Orçamento do Estado, mas serem aproveitadas ali mesmo
em emendas propostas pelos deputados. Alfinetou o presidente da Casa afirmando que tais recursos sempre acabam
sendo utilizados por alguns colegas em projetos pessoais.
NAS TAMANCAS
Traiano subiu nas taman- recuou, mandou ele seguir
cas: ou ele contava quem em frente, com o devido reseram os tais colegas ou sofre- peito: "Se vossa excelência
ria a consequência de ter um quiser cassar o meu mandato,
processo aberto no Conselho não há problema". De qualde Ética que poderia lhe cas- quer forma, sua ideia acabou
sar o mandato. Moura não sendo rejeitada por 39 a 11.
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Dia
Terça
10/07

Clima

Temperatura

13 ºC
4 ºC

Umidade
88%
90%

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde.
Muitas nuvens à noite,

Quarta
11/07

14 ºC
2 ºC

88%
96%

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorre da tarde.

Quinta
12/07

14 ºC
2 ºC

76%
90%

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorre da tarde.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 09/07/2018

ENTREVISTA

Divulgação

"Quero retribuir ao país
tudo o que ele me deu e
fazer com que o governo
funcione melhor e os
brasileiros sintam
orgulho do Brasil".
Professor Oriovisto Guimarães
é pré-candidato ao Senado

Nasce uma nova opção
na política paranaense
Divulgação

Da Redação*
Após 40 anos à frente do
Positivo, um dos principais
grupos educacionais, industriais gráficos e de informática do país, o Professor
Oriovisto Guimarães é précandidato ao Senado nas
eleições desse ano.
O Brasil atravessa um
momento de desilusão no
cenário político, efeito colateral da Operação Lava
Jato, que revelou o maior
esquema de corrupção no
setor público brasileiro. Em
contraponto a este quadro,
o Professor Oriovisto desponta como o nome para a
mudança no quadro político
paranaense.
Aos 72 anos e com muito
ânimo para trabalhar, Oriovisto coloca a sua experiência profissional e empresarial
à disposição da sociedade
para construção de um novo
país. Entre as mudanças
emergenciais necessárias, o
professor defende as reformas política, tributária, previdenciária e jurídica.
Nascido em Batatais- SP,
morou no interior do Paraná
nas cidades de Bela Vista do
Paraíso, Mandaguari e Apucarana. É filho de família de
poucos recursos, viveu em
casa simples e cresceu entre
livros e discussões políticas.
Mas sua alma inquieta e sua
veia empreendedora queriam
mais.
Aos 17 anos, mudou-se
para Curitiba. Morou na
pensão da dona Martha, na
Praça Santos Andrade, e deu
aula particular de matemática
para ganhar a vida. Passou
nos vestibulares de Engenharia e Ciências Econômicas,
mas formou-se apenas em
Economia, na Universidade
Federal do Paraná.
Foi professor em cursinho
pré-vestibular e, com amigos, fundou o Curso Positivo
em Curitiba. Depois vieram
as escolas de ensino médio,
ensino fundamental e a Universidade Positivo, da qual
foi fundador e reitor durante
dez anos. É membro titular
da Academia Paranaense de
Letras. Participou também
da criação da Positivo Informática, que se transformou
na maior fabricante brasileira
de computadores. Deixou a
presidência do grupo com
cerca de dez mil funcionários
e mais de um milhão de alunos que utilizam o método de
ensino do Positivo ao redor
do Brasil e no exterior.
Como
empresário
e
empreendedor, sempre acompanhou a política, lutou contra o regime militar em 1968,
conhece a história do Brasil
e suas mazelas econômicas.
Professor Oriovisto atendeu
nossa reportagem para uma
conversa franca sobre sua
pré-candidatura ao Senado.
ADI: Professor Oriovisto, o que o motivou a
entrar na política?
O.G: Quero retribuir ao
país tudo o que ele me deu
e fazer com que o governo

“

É preciso mudar as leis para que o
condenado seja preso na primeira ou
segunda instância e não leve dez,
20, 30 anos, sempre com a
possibilidade de mais um recurso.

o meu nome para aqueles
que não querem reeleger
um político pela décima vez.
O Brasil tem um encontro
marcado com a verdade nas
próximas eleições. É um
momento em que se pode
optar pela moralização da
política. Vamos eleger 513
deputados e 54 senadores e
se o povo quiser, não precisa
reeleger nenhum.

Após 40 anos à frente do Positivo, um dos principais
grupos educacionais, industriais gráficos e de informática do país, o Professor Oriovisto Guimarães é
pré-candidato ao Senado nas eleições desse ano.
funcione melhor e os brasileiros sintam orgulho do
Brasil. Não preciso mais trabalhar por dinheiro e entro
na vida política para promover mudanças, sem atender
aos interesses de grupos. A
reforma da previdência, por
exemplo, é uma necessidade
emergencial. O déficit no ano
passado foi de 270 bilhões
de reais. É uma receita que
não funciona, que concede
privilégios enormes a algumas pessoas e uma aposentadoria ridícula à maioria do
povo brasileiro.
Vou lutar também por uma
reforma política, para acabar
com o foro privilegiado e
com os excessos que existem
no Senado, como benefícios
especiais, auxílio moradia e
aposentadorias especiais.
No combate à corrupção,
a reforma no judiciário é

“

“

Esta questão de ideologia está superada.
Acredito que as pessoas que fazem o
divórcio com a lógica e se apaixonam pela
ideologia perdem a capacidade de raciocinar, vão para um radicalismo estúpido.

ADI: Ideologicamente,
quem é o Oriovisto Guimarães? É de direita, de
esquerda ou de Centro?
O.G: Esta questão de
ideologia está superada.
Acredito que as pessoas que
fazem o divórcio com a lógica
e se apaixonam pela ideologia perdem a capacidade de
raciocinar, vão para um radicalismo estúpido. Fui um
jovem de 18 anos que era de
esquerda. Quando tive que
trazer a comida para a mesa
e fazer a revolução na minha
casa, sustentar os meus
filhos, comecei a ver que a
coisa não é bem assim.
Por outro lado, quando
você olha para o mundo hoje,
o que está claro é que em
todos os países a economia
é de mercado. Se a economia é de mercado, a nação
e o governo não são de mercado. O governo existe para
fazer justiça, segurança, para
ajudar os mais necessitados,
sobretudo as crianças.
ADI: De que forma a
sua experiência empresarial poderá contribuir
para a sua atuação política?
O.G: Creio que há muito
do setor privado que pode
e deve ser utilizado pelo
governo, por exemplo a proDivulgação

importantíssima. É preciso
mudar as leis para que o
condenado seja preso na primeira ou segunda instância e
não leve dez, 20, 30 anos,
sempre com a possibilidade
de mais um recurso.
Para estar no Senado tem
que ser honesto e entender
de Brasil e eu posso dizer
que entendo. Além de minha
experiência
empresarial,
estudo economia, filosofia,
sociologia e história do Brasil há muitos anos. Coloco

Não preciso mais trabalhar por
dinheiro e entro na vida política para
promover mudanças, sem atender
aos interesses de grupos.

Professor Oriovisto vai lutar por uma reforma política

dutividade, que é a capacidade de fazer mais com
menos dinheiro. Imagine que
o país fosse um condomínio
com 200 apartamentos, onde
todos os condôminos pagassem uma taxa de 200 duzentos reais por mês. Seriam
arrecadados 40 mil reais
para custear a manutenção
do prédio, como pagamento
da energia elétrica, as zeladoras, a segurança e outros.
Agora, imagine duas
hipóteses: o síndico começaria a roubar o dinheiro.
Roubo é ilegal, ele poderia
ser preso. Mas vamos dizer
que o síndico não roubasse,
não fizesse nada de ilegal,
mas que ele começasse a
contratar muitos funcionários. Apesar de a necessidade ser de apenas dois, ele
contratasse dez, entre eles
os parentes e conhecidos.
O que aconteceria? Todo o
dinheiro arrecadado seria
gasto com apadrinhados e
benefícios especiais. Não
haveria caixa para pagar a
conta da energia dos elevadores, que ficariam sem
manutenção e estragariam,
nem para as zeladoras e as
demais despesas.
O que os moradores
teriam que fazer? Trocariam
o síndico por outro que não
tivesse esta prática administrativa, que não é ilegal,
mas que causa tanto mal
como o roubo de dinheiro,
ou se mudariam, venderiam
os apartamentos a preço de
banana para viver em outro
prédio, com um bom síndico.
A má administração acaba
com o condomínio e com o
país. O Brasil é um condomínio, cada brasileiro paga
uma taxa mensal. Todos nós
entregamos ao governo 35%
dos nossos rendimentos.
Contribuímos, direta ou indiretamente, com o governo
que administra mal, emprega
muita gente, concede muitos benefícios e privilégios e
isso não é ilegal, ninguém vai
preso.
A minha experiência da
iniciativa privada é no sentido
de que o dinheiro arrecadado
com os impostos seja bem
aplicado, porque há recursos suficientes para fazermos
um Brasil maravilhoso, com
saúde, educação e segurança
de qualidade, mas é preciso
administrar bem.
Quero representar bem
o Paraná e ajudar o Brasil
a ser um país melhor para
todos nós, com honestidade,
competência e muito trabalho.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba
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DISTRITOS INDUSTRIAIS REGIONAIS

Pauliki descute passos para criação
Divulgação

Criação do
Distrito
Industrial
Regional dos
Campos Gerais
já foi proposto
Da Assessoria
Presidente da Comissão da
Indústria, Comércio, Emprego
e Renda, o deputado estadual
Marcio Pauliki se reuniu com o
secretário Estadual Especial de
Desenvolvimento Econômico,
Virgílio Moreira Filho, para
debater e apresentar propostas
técnicas para a criação dos distritos industriais regionais.
Esta pauta está inserida no
programa do governo ‘Mapeamento e Revitalização dos Distritos Industriais’ do Paraná.
Pauliki apresentou especificações técnicas regionais e
levantamentos realizados nos

Deputado Pauliki apresentou especificações técnicas regionais

últimos oito meses para fomentar o desenvolvimento dos distritos regionais.
“Foi realizado um amplo
estudo para fomentar o desenvolvimento regional por meio da
criação de distritos industriais
regionais. O projeto está, gradativamente, avançando para

podermos ter um novo programa efetivo para a criação de
emprego e geração de renda”,
ressalta Pauliki.
O deputado já apresentou
propostas para a criação de
um Distrito Industrial Regional
dos Campos Gerais, outro na
região do Centro Sul e um na

região do Norte Pioneiro.
O objetivo é dividir parte dos
impostos gerados em municípios
do entorno daquele que sediará
os investimentos, a fim de criar
um desenvolvimento regional.
Pauliki afirma que o projeto será no modelo chamado
“50-50”. “A cidade sede do distrito irá ficar com 50% do ICMS
gerado e os outros 50% serão
divididos nas outras cidades que
fazem divisa com o município
sede”, informa Pauliki. Ainda
não foi definido qual o município
que irá sediar o projeto.
As áreas a serem escolhidas
são, de preferência, próximo a
complexos industriais, que possam atrair indústrias satélites.
“A principal intenção com esse
projeto é o desenvolvimento
regional. Não adianta desenvolver só uma cidade”, explica.
Pauliki também pretende desenvolver um projeto de desenvolvimento da mão de obra para
que os próprios moradores da
região beneficiada possam ser
empregados.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Palmeira é destaque regional na
intermediação de mão de obra
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira está em destaque
entre os municípios da região
devido aos resultados obtidos
pela Agência do Trabalhador na
intermediação de mão de obra.
Entre os meses de janeiro e maio
deste ano, a meta mínima estabelecida para o Município foi de
396 vagas, porém no período
analisado foram intermediadas
491 vagas de emprego.
A intermediação de mão de
obra é um serviço prestado pela
Agência do Trabalhador e tem
como objetivo a colocação do
trabalhador no mercado de trabalho e o suprimento da força de
trabalho adequada aos empregadores com qualidade e rapidez.
O Programa de Intermediação de Mão de Obra destina-se
a colocação do trabalhador no
mercado de trabalho e ao empregador que necessita de mão de
obra. Sob essa ótica sua característica é ser universal e abrange o
conjunto de empregadores a procura de mão de obra e de trabalhadores a procura de emprego
que necessitam de orientação ou
recondução profissional.
De acordo com Luiz Alfredo
Slusarz, diretor do Trabalho e
Emprego, o resultado evidencia
a Agência de Palmeira entre as
cidades da região. “Estamos em
segundo lugar na região no que-

Resultado coloca Agência de Palmeira em destaque na região
sito de cumprimento da meta,
com 123%, e estamos na mesma
posição no quesito de mão de
obra, com intermédio para o preenchimento de 491 vagas. Já no
resultado estadual, estamos na
21ª posição”, revelou.
O diretor também destacou
o trabalho realizado pela Agência de Palmeira. “A equipe está
muito focada e realiza o trabalho
com uma competência invejável.
O desempenho que conseguimos
está muito bom, melhor que o
esperado. Neste ritmo, quando
forem computados os números
do mês de junho, já superaremos
os anos de 2016 e 2017 somados”, destacou.
Os

Solicitação
trabalhadores

FEMININO

Caramuru Vôlei
é líder isolado
Jogando em casa, o Caramuru
Vôlei manteve a invencibilidade e é
o líder isolado sem perder nenhum
set na Série B. No último confronto
da rodada dupla deste domingo
(08), a equipe ponta-grossense
somou 18 pontos após vitória sobre
o Vôlei Marechal, na partida que
encerrou em 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/21 e 25/21. O
jogo foi na Arena Multiuso.
"O bom de estar no Caramuru
é ter a honra de poder usufruir da
estrutura de um time de Superliga. Aproveitar o projeto, desde a
comissão técnica, gestão de saúde
e administrativa, todos nota 10, é
um privilégio. São treinos intensos,
para que o projeto possa crescer e
colocar o nome do Caramuru em
destaque também no feminino",
declarou Jéssica Massanik.

interes-

sados em uma oportunidade de
emprego podem escolher entre
duas vias de acesso para se inscrever ao programa. A primeira
delas é comparecer à Agência do
Trabalhador e solicitar a intermediação de mão de obra, munidos
de carteira de trabalho (CTPS)
e carteira de identidade (RG e
CPF). A segunda é agendar via
Internet, pelo endereço www.trabalho.pr.gov.br, no menu “Agendamento Procura de Emprego”,
clicando no botão Agendar.
O encaminhamento do trabalhador ocorrerá em função das
vagas ofertadas pelos empregadores à Agência em conformidade com o perfil estabelecido.
Os candidatos são encaminhados
às empresas para a possibilidade
de contratação, através de carta

de encaminhamento anexa à
carta resposta.
Já os empregadores interessados em ofertar vagas, podem
escolher entre três vias de
acesso: através do site empregabrasil.mte.gov.br, por telefone,
ou pessoalmente as Agência do
Trabalhador.
A fim de facilitar o recrutamento é facultada à empresa
a possibilidade de proceder à
seleção no ambiente da própria
agência, em especial, quando a
empresa disponibiliza um grande
número de vagas com exclusividade para seleção de trabalhadores via Sistema Público de
Trabalho, Emprego e Renda.
Serviços
A Agência do Trabalhador de
Palmeira presta diversos serviços, como emissão de Carteira
de Trabalho, captação de vagas
nas empresas, encaminhamento
de mão de obra para vagas
abertas, cadastramento de mão
de obra no sistema, encaminhamentos de seguro desemprego e
liberação de crédito através do
Banco de Fomento.
A Agência fica localizada na
rua Coronel Pedro Ferreira, 115,
e atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e
das 13 horas às 16h30. O telefone para contato é (42) 32522584.

Tibagi recupera áreas com plantio
Tibagi - A Secretaria de
Meio Ambiente está realizando
a recuperação de áreas com o
plantio de árvores nativas. As
350 mudas foram doadas pelo
Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) para Semana do Meio
Ambiente.
Os funcionários da capina e a
gerente de Meio Ambiente, Leri
Ribeiro, plantaram 100 mudas,
na Ladeira da Nhá Cota, na
manhã de quinta-feira (5). Leri
destaca a importância da recuperação destas áreas. "Ganhamos
essas mudas e estamos fazendo
o plantio em áreas protegidas e
degradadas. A Ladeira da Nhá
Cota ficará mais bela com essas
novas árvores", disse.

Carambeí recebe três novos
caminhões truck caçamba
Divulgação

Chaves dos veículos são repassadas ao prefeito Osmar Blum
Da Assessoria
Carambeí recebeu três novos
caminhões truck caçamba para
implementar a frota da secretaria
Municipal de Obras e Serviços
Públicos. Os novos veículos são
resultado do trabalho do prefeito Osmar Blum (PSD) junto
ao Governo Federal, por meio
de emendas Parlamentares do
deputado federal Osmar Bertoldi
(DEM) e do senador Álvaro Dias
(Podemos).
Os caminhões foram entregues
em Curitiba, dia 6, ao prefeito
Osmar Blum, pelas mãos do deputado Osmar Bertoldi e de Paulo
Deola, que representou o senador
Álvaro Dias. Blum comentou a
importância desses novos veículos
que reforçarão o trabalho de conservação das estradas rurais, já
realizado pela secretaria de Obras.
"A nossa preocupação maior é
manter as estradas rurais em boas
condições para o escoamento da
produção agropecuária e também

Divulgação

UMA MOTOCICLETA SERÁ SORTEADA

Operário chega a 5 mil
sócios-torcedores
Ponta Grossa - A diretoria do Operário Ferroviário anunciou, na tarde desta
terça-feira (10), a marca de
5 mil sócios-torcedores no
programa Sócio Fantasma
da Vila. Em comemoração a
marca, os diretores também
anunciaram o sorteio de uma
motocicleta entre os sócios.
A promoção funcionará
da seguinte maneira: a cada
R$ 50 em compras na Loja
do Fantasma, o sócio-torcedor ganhará um cupom para
concorrer a uma motocicleta
0 KM, Honda CG 160 Titan,
cor preta, 2018/2018. Os
cupons deverão ser preenchidos e depositados em uma
urna que ficará na Loja.

Durante a coletiva de
imprensa, o Diretor do Programa Sócio Fantasma da
Vila, Joélcio de Miranda,
entregou ao Presidente do
Grupo Gestor do Operário,
uma camisa comemorativa
com o número 5.000.
“Chegamos a essa marca
histórica para o Operário e
então anunciamos a promoção Motoqueiro Fantasma.
Por meio do nosso Departamento de Marketing, conseguimos uma moto para
realizar esse sorteio entre
os nossos sócios. O sorteio
será no fim do ano em um
evento fantástico que o Operário irá promover”, explica
Joélcio.

Caratecas de Carambeí se
destacam em campeonato
Da Assessoria

Ladeira de Nhá Cota recebeu 100 mudas
Mais 100 mudas serão plantadas no Horto Florestal e no
bairro São José, em áreas degradadas. Entre as espécies doadas
pelo IAP estão o ipê, araçá e
pitanga.

para a comunidade. Queremos
que, cada vez mais, a nossa população moradora nessas localidades
possam trafegar com segurança,
seja qual for a condição climática,"
ressaltou o prefeito.
Na oportunidade o prefeito
fez questão de frisar o desempenho do vice-prefeito Leon larocca,
frente a secretaria de Obras e
Serviços Públicos, que estabeleceu uma linha de trabalho e está
executando as transformações e
melhorias das estradas rurais, por
meio de planejamento e empenho de suas equipes. "Com mais
caminhões temos a certeza de
que o trabalho seguindo o sistema
adotado será executado com mais
agilidade e em tempo menor",
observou Osmar Blum.
O vereador Joel Sacolinha
(DEM), marcou presença no ato
de entrega de chaves e na ocasião
enalteceu o trabalho do prefeito
Osmar Blum e do empenho do
deputado Osmar Bertoldi em prol
de Carambeí.

NO RIO DE JANEIRO

350 MUDAS FORAM DOADAS PELO IAP

Da Assessoria

PARA OBRAS EM ESTRADAS RURAIS

Um grupo de crianças, do
'Projeto Mãos à Horta', atendido pela comunidade espírita
de Tibagi, também ajudará plantando 50 árvores na Unidade
Social.

Carambeí - Com apoio da
Prefeitura Municipal os caratecas
Leandro Gaia, Rosane Sinhuri e
Fernanda Carreiro, representaram
Carambeí no VII Campeonato Sul
Sudeste de Karate-do Tradicional
2018, que aconteceu no Rio de
Janeiro de 22 a 23 de junho.
Rosana Sinhuri participou em
sete categorias, e medalhou em
seis, sendo ouro no kumite equipe,
prata no Embu misto, feminino e
kata equipe. Medalha de bronze no
kumite individual e ainda a quarta
colocação no kata individual.
A carateca Fernanda Carreiro também teve participação
em sete categorias, conquistando

medalhas de prata no Embu, kata
equipe e uma de ouro no kumite
equipe. No kata individual, ficou
em quarto lugar.
O instrutor e coordenador
do Projeto Karatê de Carambeí,
Leandro Gaia, ficou com a medalha de prata na categoria Embu
misto, única que participou.
Esses karatecas tem suas histórias iniciadas no Projeto Karatê
de Carambeí, e há mais de 10
anos colecionam títulos e são destaques no cenário nacional.
O Projeto Karatê de Carambeí integra as atividades coordenadas pela Secretaria Municipal
de Esportes e atende atualmente
cerca de 80 crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino.
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PELO SINDICASTRO

Lino é indicado Comerciante do Ano
Divulgação / Renato de Oliveira

Empresário
trabalha há
mais de 20
anos no ramo
de relojoaria
em Castro
Da Redação
Na terça-feira (10), o Sindicato do Comércio Varejista
de Castro realizou no Hotel
Buganville, jantar comemorativo ao ‘Dia do Comerciante’.
Durante o evento, a classe
empresarial local esteve homenageando Lino Cesar Castanho Lopes, indicado como o
“Comerciante de Ano’.
Trabalhando há mais de 20
anos no ramo de relojoaria,
Lino Lopes disse em entrevista
ao Página Um que a sua indicação para receber este prêmio, deve-se ao fato de que ao
longo desses anos tem prestado serviços de qualidade e
sobretudo de responsabilidade
junto a sua clientela, além de
estar sempre envolvido em
causas que envolve a classe
empresarial de Castro. “É
muito gratificante ser reconhecido através do nosso trabalho.
Infelizmente hoje, de modo
geral a nossa classe tem tido
pouco reconhecimento e uma

Lino Lopes está no ramo de relojoaria há mais de 20 anos

parte dos empresários é visto
como explorador, o que difere
muito do nosso modo de agir.
Estamos sempre, na medida
do possível, colaborando com
as campanhas colocadas pela
nossa entidade e nas causas
sociais de Castro”, destacou.
Nova premiação
Além da cerimônia em
Castro, o empresário Lino
Lopes também irá participar

NO JARDIM PRIMAVERA

Escola e CRAS
recebem
atividades sobre
Meio Ambiente
Da Assessoria
Integrando as ações do programa 'Natureza Feliz, Povo
Feliz', a Prefeitura Municipal de
Castro, por meio da Secretaria
Municipal de Obras, Serviços
Públicos e Meio Ambiente, tem
visitado escolas do Jardim Primavera para distribuir material
informativo e realizar palestras
sobre preservação ambiental.
Na semana passada foram
visitados o Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS)
Consulesa Helena Van Den Berg
e a Escola Municipal Professora Dalila Ayres. No CRAS,
os idosos tiraram dúvidas sobre
meio ambiente, descarte correto de resíduos e separação de
materiais recicláveis. Também
participaram de atividades educacionais e de um 'bailinho'. Já na
Escola Dalila Ayres, as crianças
aprenderam sobre preservação
ambiental e separação de materiais recicláveis assistindo filmes
e participando de brincadeiras.
A operação 'Natureza Feliz,
Povo Feliz' é um programa da
Prefeitura Municipal de Castro,
por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos
e Meio Ambiente, em que são
realizadas ações pontuais de
limpeza, pintura e melhorias na
infraestrutura do bairro. Além
disso, os moradores recebem
orientações de conscientização
ambiental, como a importância da separação dos materiais
recicláveis e de manter os locais
limpos e preservados. A próxima
etapa do programa será realizada
nesta quinta-feira (12), das 9 às
16 horas, no Jardim Primavera.
Divulgação

Durante as ações são
distribuidos material informativo

na sexta-feira (13), da 13ª
edição do troféu ‘Guerreiro
do Comércio’, promovida pela
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo Fecomércio/PR -, que destaca
empresários e trajetórias de
sucesso paranaenses.
Pela cidade de Ponta
Grossa recebe o empresário
Robson Rogério Niesing, indicado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Ponta Grossa

(Sindilojas Ponta Grossa), e o
empresário Waldemar Pimentel, indicado pelo Sindicato
dos Estabelecimentos de Serviços Funerários do Estado do
Paraná (Sesfepar Paraná).
'Guerreiro do Comércio'
Desde que o prêmio 'Guerreiro do Comércio' foi criado,
em 2006, 633 empresários - de um total de 500 mil
empresas paranaenses - foram
homenageados.
Neste ano, 45 empresários
ligados a sindicatos filiados à
Fecomércio PR serão agraciados com a homenagem, em
Curitiba, em evento celebrado
no Centro de Eventos Expo
Unimed, com patrocínio da
Caixa Econômica Federal.
Os premiados são indicados segundo critérios de
projeção, tempo de mercado,
reconhecimento da comunidade e notoriedade empresarial. Com o prêmio, a
Fecomércio PR pretende destacar os empreendedores que
geraram oportunidades de trabalho e ajudaram a impulsionar e desenvolver o Paraná e o
país. As histórias profissionais
e pessoais passam por homens
e mulheres inovadores e criativos ao empreender e por novos
e antigos negócios que vencem
desafios diários e crises para
manutenção de empregos.

R$ 4,5 MILHÕES

Recursos liberados para nova escola
Carambeí - O prefeito
Osmar Blum (PSD) recebeu,
na sexta-feira (6), das mãos do
deputado federal Osmar Bertoldi (DEM) o termo que autoriza a prefeitura de Carambeí
a realizar processo de licitação
da construção da nova sede
da Escola Municipal Tônia
Harms, no Bairro Boqueirão.
Os investimentos em parceria
com o governo federal giram
em torno de R$ 4,5 milhões.
A Escola Municipal Tônia
Harms ganhará sede própria
onde alunos e professores
contarão com amplas salas
de aula, pátio e ainda uma
quadra de esportes coberta.
A nova escola será edificada
no bairro Boqueirão, próximo
ao Residencial Campo Belo.
Bertoldi enalteceu o trabalho
e sabe que está realizando um
sonho do prefeito, do vereador Joel Sacolinha (DEM)
e da comunidade. “Quando
anunciamos que os recursos
estavam garantidos o prefeito quase chorou, sabemos
da importância dessa obra
para ele e para o município”.
Blum agradeceu o empenho do
deputado que vai possibilitar a
colocar fim numa espera de
20 anos. “Foram muitas pro-

messas feitas, há muitos anos
a comunidade espera e agora
o sonho será realizado, prédio
novo, moderno com 12 salas
de aulas para atender nossas
crianças”, enfatizou. O vereador Joel Sacolinha destacou
o empenho do deputado que
foi fundamental “para realizar
o sonho da comunidade em
contar com uma sede para a
escola do Boqueirão”, disse.
O chefe de gabinete e presidente do diretório do Democratas, Márcio Taques, destaca
que na primeira conversa que
tiveram com o deputado foi
lançado o desafio aceito por
Bertoldi. “Pedimos a escola
para o Boqueirão e hoje vejo
que acertamos no pedido, a
conquista dessa escola faz
ter a certeza do empenho do
deputado” enalteceu.
Solução
A secretária municipal
de Educação e Cultura, Ana
Wieslava, conta que essa unidade escolar enfrenta problemas de espaço, pois divide o
mesmo prédio com o Colégio Estadual Eurico Batista
Rosas. Ela explica que sabe
exatamente a dimensão desse
problema, pois já foi diretora

da Escola Eurico e atualmente
é gestora da área de Educação
do Município. "É uma situação
bem complicada o uso compartilhado, além da limitação
de espaço, sofrida pelas professoras e diretoras das duas
escolas, também penaliza as
crianças que, ainda convivem
com alunos de diferentes faixa
etárias. Argumenta que com a
estruturação de uma sede própria acontecerá uma melhora
significativa
principalmente
no aproveitamento disciplinar
onde os alunos terão oportunidade de aprendizagem através
do desenvolvimento de mais
projetos e a utilização de toda
uma estrutura física moderna
e adequada", acrescenta Wieslava.
Projeto
Com
uma
edificação
moderna que abrigará 12 salas
de aula, amplo pátio, quadra
esportiva coberta e demais
estruturas, a nova sede poderá
abrigar cerca de 600 alunos atendendo a demanda do
Bairro Boqueirão que abrange
Vila Mariana, Campo Belo,
Vila Nossa Senhora Aparecida, Lajeado, Cassandoca e
localidade Santa Rosa.

ALIEL COBRA SOLUÇÃO

560 estudantes de Piraí do
Sul estão sem transportes
Divulgação

Representantes de associação de estudantes com o deputado Aliel
Da Assessoria
Piraí do Sul - A Associação
de Estudantes de Piraí do Sul se
reuniu na manhã desta segundafeira (9) com o deputado federal
Aliel Machado (PSB), no escritório regional do parlamentar
em Ponta Grossa, para buscar
ajuda para um impasse envolvendo os estudantes universitários e de cursos técnicos. Mais
de 560 alunos piraienses, matriculados em cursos técnicos, tecnólogos e universitários fora da
cidade estão sem o transporte
gratuito que era fornecido pelo
município. O benefício foi cortado após recomendação do
Ministério Público.
No dia de hoje, 150 estudantes de cursos técnicos, que não
estão em férias, perderam aula
porque segundo o presidente
da Associação dos Estudantes, Beto Izidoro, o transporte
foi suspenso sem aviso prévio.
“Não houve nenhuma reunião e
a associação não pode se preparar para o que estava acontecendo”, disse ele. No dia 23 de
julho as aulas dos outros cursos
recomeçam e a preocupação da
associação é que todos os 560
estudantes fiquem sem transporte para as cidades de Ponta
Grossa, Castro, Jaguariaíva e
Arapoti.
Na semana passada o parlamentar, que é vice presidente da
Comissão de Educação em Brasília, se manifestou na Câmara
dos Deputados sobre o assunto
e pediu agilidade no processo de
licitação por parte da prefeitura.
Aliel pediu também que haja um
entendimento junto ao MP e o
Tribunal de Contas, para que, em
caráter emergencial encontre-se
uma alternativa e os estudantes
não fiquem desamparados. “Eu
já conversei com o prefeito José
Carlos Sandrini (PHS) e com
a vice-prefeita Ludi Castanho

(PSB) para que se encontre uma
solução. Inclusive destinei uma
emenda parlamentar de R$ 200
mil para a Educação para que a
prefeitura de Piraí do Sul possa
cumprir com suas obrigações
no ensino infantil, um dos problemas apontados pelo MP na
recomendação para suspender o
transporte”, reforçou Aliel.
Apesar de reconhecer que
o transporte para universitários, por lei, não é obrigação do
município, o deputado afirma
que o corte do serviço é muito
prejudicial. Aliel destacou a
necessidade de dar um incentivo
aos jovens de Piraí do Sul para
que busquem conhecimento
em outras cidades e retornem
com formação, para aplicar no
desenvolvimento do município.
“Piraí tem um baixo índice de
desenvolvimento humano e a
juventude tem poucas perspectivas. Eu me coloquei a disposição para, como integrante da
Comissão de Educação, ajudar
a intermediar uma conversa com
o Tribunal de Contas, para fazer
uma audiência pública e chamar
todos os envolvidos para tentar resolver esse problema que
depende do bom senso de todos
os responsáveis”, disse ele.
O impasse
O convênio com a empresa
que faz o transporte universitário foi cortado e o contrato não
foi renovado por recomendação
do Ministério Público. O MP
exige que a prefeitura de Piraí
do Sul amplie número de vagas
nos Centros Municipais de Educação infantil (CMEI) para atender as crianças de zero a quatro
anos. Na última quinta-feira
foi anunciada a abertura de 90
novas vagas já para o dia 16 de
julho. Mas ainda assim o déficit
na educação infantil do município permanece e faltam 80 vagas
para zerar a fila de espera.

2ª EDIÇÃO

Koffiehuis Parque Histórico
participa de festival
Da Assessoria
Carambeí - Rede Gastronômica dos Campos Gerais
(RGCG) realizará até dia 31 de
julho a segunda edição do Festival de Inverno. O Koffiehuis
Parque Histórico de Carambeí
integra as 15 empresas associadas à RGCG que durante este
período esperam fomentar o
setor gastronômico com pratos
a base de bacon e mexerica.
Durante
a
temporada,
o prato escolhido para ser
servido no Koffiehuis será a
erwtensoep, tradicional sopa
holandesa de ervilha que leva
bacon entre os seus ingredientes. O estabelecimento, conhecido na região por difundir a
cultura holandesa por meio da
gastronomia, optou em trabalhar com o prato típico por ser
um dos produtos mais pedidos

neste período. Já que as sopas
holandesas são famosas por
serem nutritivas, energéticas
e saborosas, são ideais para
serem consumidas na estação
mais gelada do ano.
Ao lado do Parque Histórico, integram o seleto grupo
dos estabelecimentos que participam da Rede Gastronômica,
e estão participando do Festival de Inverno: Sandu-it, Virá
Charme Resort, Sabor pra vida
- confeitaria saudável, Belluno
Massas, Empório da Pizza, Premium Vila Velha Hotel, Brauerei Schultz, Vila Coruja Festas,
Brioche PG, Restaurante Porto
Belo, Pátio Bella Vista - Hamburguera, Villa Margarida Restaurante, Frederica's Koffiehuis
e Buffet Janines.
* Informações da
Assessoria de Imprensa

Classificados a partir de R$ 2,00
QUARTA-FEIRA, 11 E 12 DE JULHO DE 2018

(42) 3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

LAVAMOS SUA ROUPA
Lavamos cobertores e roupas em
geral. Interessados, contatar no
Grande Hotel, pelo fone (42) 32324388.
BARRACÃO
PRÉ MOLDADO USADO
Vendo, preço ótimo, um galpão de
100 m² por R$ 9.000,00 e um galpão de 120 m² R$ 11.500,00. Em
ótimo estado. Fone (41) 996489160.

VENDO CASA
Próximo ao Vivace - Bairro Jardim
das Nações. Contendo 2 quartos,
1 banheiro, sala, copa, cozinha e
área de serviço. Aceito financiamento. Tratar pelo telefone (42) 9
9993-9068.

VENDO LOTE
Lote urbano no Jardim das Araucárias. Excelente localização, de
esquina com 346 m². Localizado na
Rua Adília de Mello Back, quadra
29, lote 1. Contato: Whats (42) 9
9114-4792.

VENDO
TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.

VENDE-SE APARTAMENTO
EM PONTA GROSSA
Excelente localização. 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro e
uma vaga de garagem. Ou troca-se
por casa em Castro. Telefone: (42)
9 9964-8673.

VENDE-SE CHÁCARA
Localidade Campo do Meio, Castro PR, 6km da PR 151, com luz,
água, moradia com 200m² e outras
benfeitorias. 29 alqueires. Podendo
dividir a chácara em duas. Telefone:
(42) 9 9127-9002.
ALUGO CASA FUNDOS
DOIS QUARTOS PG
Alugo no centro de Ponta Grossa,
uma quadra do antigo supermercado Big, duas do Paraguaizinho e
Palladium, casa de fundos contendo
2 quartos, sala, cozinha e banheiro.
Valor de R$ 600, (já incluso água)
mais luz. Sem garagem. Tratar no
(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 telefone (12) 9
9101-1022.

VENDE-SE TERRENOS
Terrenos de 350 m² a 5.000 m². A
partir de R$ 65.000. Direto com o
proprietário. Financiamento pela
Caixa Econômica, no Minha Casa
Minha Vida. Aceito permuta por
Chácara. Tratar no fone: (42) 9
9998-5110.

VENDE-SE LOTES
15x35 E 12x35. Morada do Sol.
Telefone: (42) 9 9964-8673.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

ALUGA-SE QUITINETE
Mobiliada, ideal para casal sem
filhos. Rua: Licínio Lopes,35. Sobreloja em frente a Fancar. Valor R$
600,00 (livre de água). Telefone:
(42) 99925-3294.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO – Estado do Paraná. =
EDITAL DE CITAÇÃO = PRAZO 30 (TRINTA) DIAS do executado JOSE LOIMAR BARRETO
DO PRADO. O Doutor RODRIGO YABAGATA ENDO, Juiz de Direito da Vara Cível da
Comarca de Castro, Estado do Paraná, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível tramitam os
autos de BUSCA E APREENSÃO, convertida em EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
sob nº 0003210-94.2010.8.16.0064, em que é exequente BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e executado JOSÉ LOIMAR BARRETO DO PRADO,
sendo que mediante o presente edital, CITA o executado JOSÉ LOIMAR BARRETO DO
PRADO, brasileiro, portador do RG nº 56177230, inscrito no CPF/MF sob nº 847.481.689-00,
atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo que foram esgotados todos os meios
disponíveis para sua localização, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da
dívida, na importância de R$ 29.468,40 (Vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais
e quarenta centavos) – valor em outubro/2013, devidamente atualizada à data do efetivo
pagamento. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do crédito.
No prazo de 15 (quinze) dias, indepedentemente de penhora, caução ou depósito, poderá o
executado opor embargos à execução, distribuídos por dependência, autuados em apartado e
instruídos com cópias das peças processuais relevantes. No prazo para embargos,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do
valor em execução, inclusive custas processuais e honorários de advogado fixados acima,
poderá requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Objeto da Ação:
Cédula de Crédito Bancário celebrada em 17 de abril de 2009 – proveniente da cédula nº
510108422 – em garantia das obrigações assumidas, o devedor transferiu em Alienação
Fiduciária à requerente, nos termos do Decreto – Lei 911 de 01.10.69, o veículo
PAS/MOTOCICLETA, marca/modelo SUZUKI/INTRUDER 125 (GG) BA, ano de fab./mod.:
08/09, cor preta, placa ARG-8039, chassi 9CDNF41AJ9M226090, gasolina – demais dados
dados deverão ser consultados nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Castro, Estado do Paraná, aos vinte e nove (29) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e
dezoito (2018). Eu, (Cleuza Marlene Resseti Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei,
subscrevi e assino por determinação do MM. Juiz. Cleuza Marlene Resseti Guiloski.
Empregada Juramentada – Portaria nº 02/2016

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO. Estado do Paraná. EDITAL
DE CITAÇÃO – PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = da requerida SANA ATAYA MOUSSA. O
Doutor NORTON THOMÉ ZARDO, Juiz Substituto da Vara Cível da Comarca de Castro,
Estado do Paraná, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO
MONITORIA, sob nº 0004474-15.2011.8.16.0064, em que é requerente HSBC BANK BRASIL
S.A. - BANCO MULTIPLO e requeridos SUCESSO COMERCIO DE CONFECÇÃO E
CALÇADOS LTDA. ME, LUCIANO FLORIANO e SANA ATAYA MOUSSA, sendo que mediante
o presente edital, CITA a requerida SANA ATAYA MOUSSA, brasileira, inscrita no CPF sob nº
088.429.619-90, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que no prazo de quinze (15)
dias, efetue o pagamento da importância de R$ 156.858,81 (Cento e cinquenta e seis mil,
oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) – valor em setembro/2011,
devidamente atualizada à data do efetivo pagamento, acrescida do valor correspondente aos
honorários advocatícios, no montante de 5% sobre o valor da causa (art. 701, in fine, CPC/15),
ficando assim, isentos de custas processuais, conforme o artigo 701, § 1º do referido diploma
legal, ou, querendo, no mesmo prazo oponha embargos, independente da prévia segurança do
juízo, conforme disciplina o art. 702 do CPC/2015. Conforme autoriza a regra inserta no art.
701, § 5º do CPC/15, poderá(ão), no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de
custas e de honorários de advogado, requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês
(Art. 916 do CPC/15). Fica a requerida advertida, ainda, que não realizado o pagamento do
valor e não apresentados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo
judicial, independente de qualquer formalidade, nos termos do artigo 701, § 2º do Código de
Processo Civil de 2015.Observação: O processo (acima indicado) tramita através do sistema
computacional PROJUDI, cujo endereço na web é https://portal.tjpr.jus.br/projudi/. Todos os
atos processuais ocorrerão, exclusivamente, pelo sistema eletrônico (C.N. 2.21.3.1). O acesso
ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, devendo
comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema eletrônico (OAB). E, para
que chegue ao conhecimento dos interessados e, futuramente, ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, que será
publicado na forma da lei, e afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos vinte e dois (22) dias do
mês de junho (06) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, (Cleuza Marlene Resseti Guiloski),
Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por determinação do MM. Juiz.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski. Empregada Juramentada – Portaria 02/2016

Áries: Comunicação e agilidade para tomar decisões serão seus
maiores trunfos para se destacar em
tudo o que fizer.

Libra: Você tem tudo para se
entrosar bem com as pessoas. Mas
precisa ter cautela para não exagerar
ao prometer algo.

Touro: Hora de focar sua atenção nas finanças. Confie e vá atrás de
uma promoção ou aumento. Sonhar
com a casa própria deve dar os primeiros passos.

Escorpião: Bom dia para rever
algumas coisas e mudar o que não
tem mais espaço em sua vida. Na
carreira, o desejo de tentar algo diferente ou até trocar de emprego.

Gêmeos: Seu jeito confiante
está em destaque e ajuda a trazer
novas oportunidades no serviço.
Mas há chance de se desentender
com alguém.

Sagitário: No trabalho, concentre-se em tarefas que podem
ser feitas em parceria. Vai ser fácil
se entrosar com pessoas novas e
ampliar seu círculo de contatos.

Câncer: Você vai se sair melhor
agindo discretamente, especialmente
na hora de lidar com dinheiro. Sua
intuição pode trazer avisos importantes.

Capricórnio: A dedicação será
seu ponto forte no trabalho hoje.
Pode ter boas novas com dinheiro.
Tenha cautela ao divulgar informações a um colega.

Leão: Se pensa em firmar
sociedade com amigo(a), pode ter
sucesso agora. Mantenha os pés no
chão e tudo deve caminhar bem.

Aquário: Ao lidar com dinheiro,
nem tudo vai correr do jeito que gostaria. Em compensação, o clima fica
mais leve em outras áreas.

Virgem: No trabalho, fará o que
puder para conquistar uma posição
melhor. Mostre dedicação se quiser se
destacar e melhorar a sua imagem.

Peixes: Assuntos domésticos
podem exigir mais dedicação. No trabalho pode receber uma ajuda extra
que não estava esperando.

CLASSIFICADOS COM FOTO, A PARTIR DE R$ 10

VENDE-SE
3 salas no Edifício Dona Helena.
Em conjunto ou separadamente.
Tratar com Imobiliária Imobiliária Prática. Telefone: (42) 32337100.

ALUGA-SE
QUITINETE
Augo quitinete contendo sala,
cozinha, banheiro.Rua José Mazine
Galeto (em cima de sobrado). Para
casal sem filhos ou só 1 pessoa.
Telefone: (42) 99919-0911.
ALUGO QUARTOS
Alugo quartos para solteiros e
casais, mensalista, no Grande
Hotel. Já incluso café da manhã e
roupa lavada. Tratar no (42) 32324388.
VENDO
TERRENO
20 x 60 m², na Terra Nova (Loteamento). Próximo ao Clube. R$
60.000,00. Aceita permuta. (42)
99971-7196.
VENDE-SE LOTE
200 m² - Jardim Bailly. Telefone:
(42) 9 9964-8673.

VENDO CASAS
Próximo ao bairro Santa Terezinha.
Valores a partir de R$ 120.000,00.
Direto com o proprietário. Telefone (42) 9 8402-6308.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital de Convocação o Presidente do Sindicato Rural
de Tibagi, na forma de seus estatutos, convoca os seus associados
a se fazerem presentes a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser
realizada no dia 18 de Julho de 2018, ás 8:30 horas, em primeira
convocação com maioria absoluta dos associados presentes na sede
social da Entidade sito a Rua Herbert Mercer, 1317, ou em segunda
e última convocação as 09:30 horas do mesmo dia e local com a
maioria dos associados presentes, cuja pauta do dia será a seguinte:
A)Leitura, discussão e votação da Ata da Assembléia anterior;
B)Leitura , discussão do Balanço Relatório da Diretoria e Parecer do
Conselho Fiscal referente ao exercício de 2011..
C) Assuntos Gerais.
Tibagi, 05 de julho de 2018
_________________________________________________
Adauto José Carneiro Prestes
Presidente

CRUZADAS

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Quarta-Feira (11/07)
Rafael se prontifica a ajudar
Alex. Todos participam do ensaio
da banda. Paulo culpa Gabriela
pelo sofrimento dos filhos e ela
decide terminar o relacionamento com Rafael. Pérola doa
o dinheiro que ganhou da mãe.
Amanda não consegue tocar e
o suposto produtor vai embora.
Paulo manipula Gabriela. Todos
tentam consolar Amanda. Tito
fala animado com Pérola e Maria
Alice sobre a alta doação que a
ONG recebeu. Kavaco tenta animar Amanda. Gabriela e Paulo
não se entendem. Vinícius tenta
consolar Rafael. Maria Alice elogia a atitude Alex.
DEUS SALVE O REI
Quarta-Feira (11/07)
Afonso pede a Olegário que
descubra quem é responsável
pela venda de pólvora. Larissa
sugere que Augusto vá com
o grupo de teatro para outra
aldeia. Ulisses avisa aos pais
que está namorando Teodora.
Constância afirma a Amália que
Gregório se interessa pela filha.
Otávio parte com seu exército
para invadir Artena. Lucrécia
entra no castelo de Lastrilha à
procura de Glória. Amália pergunta a Catarina se foi ela quem
provocou a explosão da mina.
ORGULHO E PAIXÃO
Quarta-Feira (11/07)
Amélia cobra a Ema a promessa que ela lhe fez. O Barão
decide se mudar para São
Paulo. Lady Margareth fala mal

de Darcy para Julieta. Elisabeta
ouve o depoimento de Ernesto
contra a fábrica de tecidos. Ema
leva o namorado para jantar na
casa de Jorge. Mário/Mariana
sai escondido da casa de Brandão. Uirapuru encontra Josephine. Julieta tira satisfações
com Darcy sobre o andamento
da construção da ferrovia. Amélia se incomoda com a presença
de Ernesto em sua casa. Lady
Margareth manipula Olegário.
Uirapuru vê Brandão e Josephine
se beijando.
SEGUNDO SOL
Quarta-Feira (11/07)
Valentim e Luzia/Ariella se
aproximam. Manuela conta para
Ícaro sobre a conversa com Luzia/
Ariella. Groa decide levar Luzia/
Ariella até Pai Didico. Beto/
Miguel pensa em Luzia/Ariella,
enquanto namora Karola. Beto/
Miguel incentiva Valentim a compor uma música. Luzia compõe
uma letra para a música de Beto/
Miguel. Cacau se reconcilia com
Roberval. Rochelle elogia Edgar
por destratar Karen. Manuela
confirma com Zefa a história de
Luzia. Ícaro reclama das cobranças de Laureta. Clóvis teme que
Gorete descubra que Beto Falcão
está vivo. Gorete afirma à família Falcão que fez um contato
sobrenatural com o cantor. Rosa
ouve uma conversa de Laureta
com Karola sobre Luzia. Nice
não aceita que Maura pense em
ter um filho com Selma. Viana
ataca Maura em sua sala, e Ionan
agride o delegado. Rosa conta
para Ícaro sobre a conversa que
ouviu entre Laureta e Karola.
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CRIME DE ESTELIONATO

Descoberto golpe em agência local
Fotos / PM

Trio instalava
aparelho
em caixas
eletrônicos na
agência local
Da Redação
Depois que uma mulher de
33 anos foi presa pela polícia militar, no interior de uma
agência bancária de Castro no
sábado (7), outros dois criminosos foram capturados por
envolvimento em golpe de estelionato. Juntos, o trio instalava
aparelhos em caixas eletrônicos
que travavam o sistema e impedia que a vítima pudesse retirar
o cartão magnético. Com isso,
os bandidos conseguiam furtar
cartões e senhas de clientes.
Os outros dois comparsas,
um homem de 39 e outro de 46
anos, foram presos no interior
de um veículo Chevrolet Ônix,

Com os bandidos foram encontrados dinheiro e celulares

Equipamento usado para travar cartões eram colocados em caixa eletrônico

com placas de Garça (SP),
quando estavam próximo a uma
agência bancária no centro de
Castro. A mulher ao ser descoberta pelos policiais militares,

ainda tentou fugir mas acabou
detida ainda no local.
Como tudo funcionava
De acordo com a polí-

cia militar, o grupo instalava
o aparelho de travar cartões
nos caixas e ficava esperando
alguém usar. Assim que o cartão do usuário travava, um

NA JACK FADEL

COM APOIO DA GUARDA

Civil localiza
foragido
da Justiça
Da Redação

No domingo (9), a polícia
civil de Castro, com apoio da
Guarda Municipal, localizou e
prendeu um foragido da Justiça.
De acordo com o boletim policial, o investigador de plantão da
delegacia de Castro após receber
informações a respeito do paradeiro de E.B.R, solicitou apoio
da Guarda Municipal e depois de
fazer o cerco a um imóvel localizado na vila Farias, no interior
da residência conseguiram prender um homem que tinha em seu
desfavor mandado pela prática de
crimes por roubo, furto qualificado e falsa identidade.
O foragido foi encaminhado
para a carceragem da delegacia
e agora se encontra à disposição
da Justiça.
Divulgação

No sábado (7), por volta das
21h40, a polícia militar esteve
em uma residência na rua Jack
Fadel, no bairro Invernada, em
Castro. No local, um rapaz de
23 anos havia causado danos
na casa, depois de ter ameaçado de agressão os próprios
familiares. Quando os militares
chegaram ao local, foram informados pelos familiares que o
rapaz seria usuário de drogas.
Uma ambulância foi acionada

para prestar atendimento, uma
vez que o jovem estava bastante
alterado. Entretanto, o rapaz se
recusou a entrar na ambulância
e ainda teria desferido chutes contra o veículo, causando
danos ao patrimônio público.
Na sequência, o jovem teria
tentado evadir-se do local. Viaturas militares fizeram patrulhamento na redondeza até
localizar o rapaz que foi detido
e encaminhado para a delegacia
de Castro, para as devidas providências.

Divulgação

Dois indivíduos, ambos
portando revólveres, abordaram os funcionários de duas
cabines da praça de pedágio
de Palmeira, na BR-376, Colônia Witmarsum, dando voz de

Viatura localizou o jovem
na rendondeza do bairro

Motorista leva tiro após assaltado
Palmeira - Ação criminosa
foi registrada em uma estrada
rural de Palmeira, na localidade de Pinheiral de Baixo,
na sexta-feira (6). Armados de
pistola, dois homens assaltaram
o motorista de um caminhão
VW/8.140, quando transitava
em via pública.
Levados para um mata-

gal, os assaltantes levaram
uma quantia não especificada
em dinheiro, cheques e ainda
a chave do veículo. Logo que
desceram do caminhão, duas
pessoas, entre elas o motorista de 51 anos saíram correndo. Diante da reação, um
dos bandidos fez disparos e um
dos tiros acabou acertando o
motorista na região do abdômen. Socorrido por populares,

o motorista foi encaminhado a
um hospital de Palmeira.
Surpreendidos pela reação,
os bandidos acabaram fugindo
em um automóvel Fiat, de
cor bordô, e não foram mais
localizados. A polícia militar
esteve no local e encontrou
dois estojos de munição, calibre 9 milímetros. O caso agora
é investigado pela polícia civil
de Palmeira.

PM recupera veículo na Colônia

E.B.R preso na vila Farias

SANTA LEOPOLDINA

Ladrões levam
R$ 200 de
estabelecimento
Da Redação
Era pouco mais das 19h30
dessa segunda-feira (9), quando
três indivíduos adentraram a um
estabelecimento comercial localizado em Santa Leopoldina, em
Castro, e de posse de arma de
fogo, anunciaram o roubo, vindo
a subtrair do local aproximadamente R$ 200, além de dois
celulares dos funcionários. Após
a ação criminosa, os indivíduos
fugiram sentido rodovia. Ninguém ficou ferido.

Policiais militares de Castro lograram êxito ao recuperar
um veículo que fora furtado de
uma garagem no bairro Morada
do Sol. A ocorrência de furto

foi registrada no domingo (8),
por volta das 8h30. Ladrões
entraram na garagem da residência e roubaram um Fiat
Uno de cor cinza, placas CEZ1391.
Quatro horas depois do

roubo, o mesmo veículo foi
localizado na colônia Terra
Nova. O carro foi guinchado
até o pátio da 43ª Delegacia de
Polícia de Castro, onde passou
por procedimentos de praxe e
depois devolvido ao dono.

DURANTE A NOITE

Capotamento fere dois na PR-151
Ponta Grossa - A Polícia
Rodoviária de Ponta Grossa atendeu por volta das 22h50 dessa
segunda-feira (9), na PR 151,
km 323+600 metros, acidente

rodoviário do tipo capotamento,
envolvendo uma camionete GM/
Montana, de cor prata, com placas de Castro, conduzida por
R.W.R.A, de 30 anos. O aci-

NA VILA RIO BRANCO

Namorado é ferido
a golpes de faca
Da Redação
No sábado (7), uma mulher
foi presa em Castro depois de
ter agredido o namorado com
uma faca e ter usado contra ele,
gás de pimenta. A polícia militar
foi chamada e a equipe teria sido
desacatada. Diante dos fatos, a
mulher de 38 anos foi encaminhada para delegacia local.
A ocorrência foi registrada
por volta das 20h45 na rua

dente resultou em ferimentos
leves ao motorista e a passageira
D.M, de 28 anos, sendo ambos
encaminhados ao Pronto Socorro
Municipal de Ponta Grossa.

ENTRE AUTOMÓVEIS

Dois feridos em colisão traseira
168+700m de Ponta Grossa,
e envolveu o GM Corsa de cor
vermelha, da cidade de Ponta
Grossa, conduzido por F.M.B,
de 28 anos, e o veículo VW
Quantum, de cor branca, com

Comendador Manoel Inácio,
na vila Rio Branco, e terminou
com o namorado ferido. A confusão foi no interior da residência e a mulher teria sido detida
por vizinhos que acionaram
a equipe militar. Uma viatura
do Corpo de Bombeiros também esteve no local e acabou
encaminhando o rapaz para a
Unidade de Pronto Atendimento-UPA, onde recebeu cuidados
médicos.

NA VILA SANTA CRUZ

Da Redação
Na vila Santa Cruz, dois
adolescentes foram detidos na
sexta-feira (6), depois que um
deles foi encontrado pela polícia militar de posse de 23 comprimidos de LSD e ainda uma
pequena quantia de drogas,
quando atendiam ocorrência
por perturbação de sossego.
Na rua Iereni Malherbi
Sinhori estava acontecendo

placas de Contenda (PR). Do
acidente resultou duas vítimas feridas, encaminhadas
ao Pronto Socorro de Ponta
Grossa. São elas T.M.B, de 62
anos, e l.S, de 30 anos.

uma festa. Logo que a equipe
policial chegou ao local indicado, foi confirmado o som
alto, fora do horário estabelecido em lei. Na casa, estavam
dois adolescentes, um rapaz
que portava a droga e uma
menina de 17 anos. Diante
dos fatos, a menor que seria
responsável pela festa acabou sendo encaminhada para
a delegacia de Castro, para
prestar esclarecimentos.

EM PONTA GROSSA

Preso jovem suspeito
de comercializar drogas
Da Redação

Ponta Grossa - Por volta
das 23h30 dessa segundafeira (9), dois veículos envolveram-se em acidente do tipo
colisão traseira. A ocorrência
foi registrada na PRC 373, km

assalto e subtraindo o dinheiro
dos caixas. Em seguida, os
criminosos se evadiram numa
motocicleta em direção ao
município de Ponta Grossa.
A ação criminosa aconteceu
por volta das 22 horas dessa
segunda (9).

Detido menores em festa

NA MORADA DO SOL

Da Redação

Ladrões roubam praça
de pedágio de Palmeira
Da Redação

EM ESTRADA RURAL

Da Redação

caixa eletrônico.
Ainda segundo a PM, o
grupo é suspeito de aplicar o
golpe em agências de cidades
da região. A última vítima deles
seria uma idosa na cidade de
Ponta Grossa. Depois disso,
os suspeitos vieram para Castro, onde acabaram presos e
agora se encontram á disposição da Justiça.

ARMADOS COM REVÓLVERES

Rapaz ameaça a família e vai preso
Da Redação

dos golpistas oferecia ajuda e,
sem que a vítima percebesse,
trocava os cartões e furtava a
senha.
Com os estelionatários, a
polícia apreendeu pouco mais
de R$ 3 mil em dinheiro de
origem duvidosa, e celulares.
Além disso, o equipamento
usado para travar cartões foi
localizado instalado em um

Atendendo a denúncias anônimas, policiais militares do 1º
Batalhão de Polícia Militar efetuaram a prisão de um rapaz de
18 anos de idade, suspeito de
comercializar entorpecentes.
A ação policial foi registrada por volta de 15h30 de
segunda-feira (09), no Loteamento Vila Nova I. O autor,
ao perceber a chegada da PM,

empreendeu fuga, dispensando
pelo caminho um frasco contendo 20 pedras de crack, mas
acabou detido ao adentrar uma
residência da região.
No imóvel onde o jovem
tentou se esconder, os policiais
apreenderam também uma
munição calibre 16, dinheiro,
balança de precisão e outros
eletrônicos de origem não comprovada, tudo encaminhado à
delegacia, junto ao suspeito.
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“Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não a pessoas nem a coisas.”
Albert Einstein

Divulgação

Com uma linda solenidade realizada no
dia 07 de julho, no Clube Curitibano,
aconteceu a posse da Governadora 2018/19,
Isis Ribas Busse, que recebeu o comando do
Distrito 4730 de Rotary International das
mãos da Governadora 2017/18,
Sueli de Fátima Inckot. Sucesso!

Na inauguração da fase II da cozinha central do Restaurante Madero,
a vice-prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt; o prefeito de Ponta
Grossa, Marcelo Rangel, e o presidente do grupo Madero, Junior Durski
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Maria Ieda

Posse

Divulgação

Divulgação

O colunista Arlan
Alves, presidente
da Abramecom
(Associação
Brasileira de
Colunistas
Sociais e de
Mídia Eletrônica)
reserva o
domingo (15)
para receber
felicitações de
aniversário. A
data será
comemorada
com uma
feijoada.
Agradeço o
gentil convite!

O lindo garotinho Humberto Denck Neto
comemora 8 anos de idade neste domingo,
recebendo familiares e amiguinhos em sua
casa em Ipiranga. Muitas felicidades!

Toda a
elegância
de Maria Ieda
Quintiliano
Telles,
aniversariante
dessa
terça-feira (10)

Professor João Carlos
Gomes recebendo
cumprimentos pela
idade nova
Divulgação / João Mercelo Mazzo

Indianara

Divulgação

Divulgação

Heloisa Helena e Alcino Tigrinho, ele em ritmo de aniversário. Felicidades!
Parabéns motivados pelo aniversário, circulando para o juiz federal Antônio
Cezar Bochenek. No registro ao lado da esposa Giorgia Bin Bochenek
Divulgação

Também
em ritmo de
aniversário,
só que nessa
quarta-feira
(11), Indianara
Prestes Mattar
Milléo
Divulgação

Professora Ana
Wieslava Kaspchak
comemorou nova
idade nesta
segunda-feira (9),
ela que há seis
anos comanda a
secretaria municipal
de Educação e Eultura
de Carambeí. Na foto
com o prefeito Osmar
Blum, diretoras das
escolas municipais,
equipe pedagógica
e funcionários da
Após jejum de vitórias, a equipe Seven Boys Unibol Club, categoria
SMEC. Nossos
Cinquentão, venceu a primeira partida pela Chave Prata de Futebol
parabéns!
Suiço do Clube Verde, e de goleada (6 a 1). Após o jogo, a festa!

10/07

Antonio Nilson Carneiro
Bruno de Lara
Clair da Silva (Tibagi)
Johnny Batista
Maria Ieda Q. Telles
Martinus Dekkers
Maurício Hennipman

11/07

Adriano Amaral
Andreia Hoogerheid
Arthur Salum
Caroline Wrobel
Francine R. Debtio

Indianara Prestes M. Milléo
Isabely de Oliveira
Tatiane Iucksh

12/07

Nei Amilton Menarim
Edivaldo Dias da Silva
Elisa Mª Zappe Kassies
Gabriel Lugarezi
Isis Midori Stychnicki
João Carlos Gomes
Nice Schultz
Roberto Machado
de Oliveira
Thiago L. Albuquerque

