NA REDAÇÃO : R$ 3,00

Diretor / Editor: Sandro Adriano Carrilho

CASTRO-PR, QUARTA-FEIRA, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018 * ANO XXVIII *

Nº 3185

www.paginaum.com

Divulgação

"EU NÃO DEIXEI QUE O HOSPITAL ANNA FIORILLO FECHASSE"

R$ 12 Milhões em recursos
Em 2014, as vésperas de mais
uma eleição, o Hospital Anna Fiorillo
Menarim estava na eminência de fechar. Naquela época foi preciso que o
deputado Sandro Alex (PSD) intercedesse junto ao Estado e trouxesse do

então secretário de Saúde do Paraná,
Michele Caputo Neto, a promessa
de investimentos da ordem de R$ 2
milhões e a garantia que a unidade
hospitalar, tão importante para Castro
e região, não fechasse suas portas.

Para falar sobre esse assunto e outras
demandas, na série de reportagens
que o Página Um está fazendo com
candidatos, a reportagem entrevistou
o deputado federal Sandro Alex Cruz
de Oliveira (PSD).
página 3

SANDRO ALEX é deputado
federal e candidato à reeleição

Divulgação
Divulgação / José Tramontin

TENTA salvar esposa e morre

EM UVARANAS
Sapultado
casal morto
na Represa
do Pitangui
Os corpos de Eliezer Alexandre Gonçalves, de 31 anos,
e Ana Paula de Oliveira, de
35 anos, foram seputados na
tarde de domingo (23), no
cemitério São Vicente de Paulo, em Ponta Grossa. O casal
morreu afogado na Represa do
Pitangui, localizada na região
de Uvaranas e que pertence a
página 7
Copel.		

JAGUARIAÍVA

Dois candidatos a deputado
federal estiveram na Associação
Comercial e Empresarial de Castro
(Acecastro), na segunda-feira (24),
para assinar a carta de intenções,
elaborada pela entidade, em parceria com outros sete órgãos do
município. O primeiro foi o deputado federal e candidato à reeleição
Osmar Serraglio (PP). Ele passou
pela associação de manhã e assinou
o documento. À tarde foi a vez do
também deputado federal, Sandro
página 5
Alex (PSD).

DESTRUIÇÃO só não foi maior porque bombeiros agiram rápido

'CREAS' DO JARDIM DAS ARAUCÁRIAS
EQUIPE INSPIRADA E UM GOLEIRO MILAGROSO, DERAM O TÍTULO AO OPERÁRIO

VENCEU O MELHOR!

O Operário Ferroviário é Campeão Brasileiro da Série C 2018. O alvinegro venceu o Cuiabá-MT
por 1 a 0, na Arena Pantanal, na partida de volta da final. O gol do Fantasma foi marcado aos 10
minutos da segunda etapa, quando Quirino invadiu a área e deu passe para Bruno Batata balançar
as redes. Mas, o maior destaque ficou mesmo para o goleiro Simão - São Simão - que praticou cinco
página 4
milagres, ao realizar uma defesa incrível no primeiro tempo e outras quatro no segundo.

Idosa morre
atropelada
na calçada
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NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA DE CARAMBEÍ

COM NOME DE RUA

Cabo Pigatto
morto por ladrões
é homenageado

Divulgação

Paço Municipal tem edital

PARA CÂMARA FEDERAL
Pauliki é
candidato
também da
Setcepar
O candidato a deputado federal
Marcio Pauliki tem recebido convites para ser um dos representantes
de diversas entidades na Câmara
Federal. Após ser escolhido como
representante das Organizações
das Cooperativas do Paraná (Ocepar) e do maior moto clube do
estado, o Abutre’s, Pauliki passa
a ser um dos candidatos oficiais do
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Estado do Papágina 4
raná (Setcepar).

Divulgação

Divulgação

Preso homem
que planejava
execução

POLICIAL morto ganhou placa

Em breve a Rua nº 15, do
loteamento Residencial Monte
Hermon, do Bairro Uvaranas em
Ponta Grossa, levará o nome do
cabo da Polícia Militar José Osni
Pigatto. O Projeto de Lei, que
resultará na homenagem, é de
autoria do vereador e sargento
da Polícia Militar Guiarone de
Paula Junior, e foi aprovado no
final do ano passado, na Câmara
de Ponta Grossa.
página 5

Serraglio e
Sandro Alex
assinam Carta
de Internções

NOVO PAÇO MUNICIPAL será marca da administração Osmar Blum
A Prefeitura de Carambeí publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira
(24) o edital de licitação nº 4/2018, modalidade concorrência, para contratar empreiteira
que ficará responsável pela construção do
prédio próprio do Paço Municipal. A licitação

está marcada para as 9 horas do dia 29 de
outubro, na sede da Prefeitura. A construção
do prédio de mais de 4,7 mil metros terá
investimento de R$ 8.074.360,87. Em toda
a história de Carambeí, a prefeitura ocupou
página 4
prédio alugado.

PMs de Castro, após
diligências, prenderam um
homem suspeito de planejar a morte de uma pessoa
na vila Poço Grande. No
interior do carro, os policiais encontraram uma
bolsa na qual estaria uma
pistola calibre 380, da
marca Taurus.
página 7

QUARTO TÍTULO DA BANDA
Banda do CEJU
fica em 3º lugar
no Paranaense
A Banda de Percussão do
Centro da Juventude Wallace
Thadeu de Mello e Silva (CEJU)
participou no sábado (22), do
XVII Campeonato Paranaense de
Bandas e Fanfarras na cidade de
Ivaiporã, conquistando o terceiro
lugar na categoria Banda de Percussão. Esse é o quarto título da
banda que também obteve dois
segundos e um terceiro lugar
em competições paranaenses de
fanfarras e bandas nos anos de
página 5
2016 e 2017.
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

OPERÁRIO VOLTA A ENCANTAR
Não se trata de assombrar, mas o que o Operário fez na noite de sábado foi coisa de outro mundo. Venceu o Cuiabá
na sua casa, diante de uma torcida superior a 40 mil, e de quebra elegeu dois heróis. O que fez o gol - Bruno Batata - e o
goleiro Simão, São Simão, que realizou cinco verdadeiros milagres, quatro deles nos cinco minutos finais de partida. Era
para ser do Operário, e foi com todos os méritos. Campeão Paranaense em 2015, campeão da Série D do Brasileiro no
ano de 2017, campeão do Acesso ao Paranaense neste ano, e agora campeão da Série C do Brasileiro, diga-se de passagem, de forma irretocável. A mídia nacional, pela organização do clube e resultados alcançados, já coloca o Fantasma como
a sensação da Série B, em 2019. E, se bobear, leva também! Até que não seria nada mal ...
QUANDO VIER A PRIMAVERA
Quando vier a Primavera,
Se eu já estiver morto,
As flores florirão da mesma maneira
E as árvores não serão menos verdes
que na Primavera passada.
A realidade não precisa de mim.
Sinto uma alegria enorme
Ao pensar que a minha morte
não tem importância nenhuma
Se soubesse que amanhã morria
E a Primavera era depois
de amanhã,
Morreria contente, porque ela
era depois de amanhã.
Se esse é o seu tempo, quando
havia ela de vir senão no seu tempo?
Gosto que tudo seja real e
que tudo esteja certo;
E gosto porque assim seria,
mesmo que eu não gostasse.
Por isso, se morrer agora,
morro contente,
Porque tudo é real e tudo está certo.
Podem rezar latim sobre o
meu caixão, se quiserem.
Se quiserem, podem dançar
e cantar à roda dele.
Não tenho preferências para
quando já não puder ter preferências.
O que for, quando for, é que
será o que é.

PROIBIDO
O TRE parece não querer
que o jogo desequilibre para
esse, ou aquele candidato. O
apresentador Carlos Roberto
Massa, o Ratinho, pai de Ratinho Junior que concorre ao
governo do Paraná pelo PSD,
está proibido de comparecer
aos showmícios. O motivo
seria a multidão que ele estaria levando para assistir o filho
falar. Queria ver como seria se
o Romário, que trouxe tantas
alegrias para o nosso futebol,
candidato ao Governo do Rio
de Janeiro, fosse candidato aqui
no Paraná. Será que ele teria
que ficar em casa?

ALBERTO CAEIRO

Os joões no poço
* Gaudêncio Torquato
Começo pinçando uma parábola
de Carlus Matus, o especialista em
planejamento estratégico situacional
que foi ministro de Salvador Allende
no Chile:“não vê que não vê, não sabe
que não sabe”.
João cai em um profundo poço de
paredes verticais. Usa por horas a fio
suas forças para escalar as paredes.
Não consegue e dorme para recuperar as energias. Acorda e volta a fazer
sua tentativa de subir a parede. Cai
toda hora. O desespero aumenta.
Obcecado pelo trabalho, não olha em
direção à claridade externa abertura
do poço. Dia seguinte, um desconhecido, ouvindo o barulho, aproxima-se da borda, vê a cena, busca uma
corda e joga-a para João. Que não
a enxerga. A pessoa grita: “pegue a
corda”. E atira uma pedra nas costas
de João. Que sente a dor e olha para
cima. Irritado, vocifera: “não vê que
estou ocupado?”
O desconhecido insiste: “pegue
a corda e suba”. Furioso, João responde: “não vê que estou ocupado,
trabalhando? Não tenho tempo para
me preocupar com sua corda”. E
recomeça seu trabalho.

Milhões de brasileiros, como
João, caíram no poço e não sabem
dele sair. Perderam a noção de tempo
e espaço, não conseguem estabelecer
nexo entre o ontem e o hoje. Uma
camada de insensibilidade atrapalha
seu senso de realidade. Densa névoa
turva seus olhos. Milhões perderam
o emprego, obrigando-os a fazer um
bico aqui e ali para sobreviver. Sob o
teto da incultura, não conseguem descobrir a causa do infortúnio, a razão
das angústias, o motivo que esvaziou
seus bolsos. Se há alguém responsável por isso são políticos, “cambada
de ladrões”. Mas, para muitos, há
gente santa, como Lula, que lhes deu
Bolsa Família, acesso ao consumo,
água do São Francisco, “minha casa,
minha vida”.
E assim, na paisagem devastada
da política, emerge o fulgurante “Salvador da Pátria”, Luiz Inácio, reverenciado por ter jogado dinheiro no
bolso do povo, eternizado pela forma
coloquial com que se comunica com
as massas, longe das falcatruas que
sujam o manto dos políticos. O mensalão, aquele escandaloso episódio
de seu primeiro mandato, ah, isso é

coisa dos políticos. A maior recessão
econômica de nossa história foi fruto
do descalabro do governo Dilma, responsável pelos milhões de Joões que
caíram no poço. Mas isso passa ao
largo do lulodilmismo. Explicar que
a desgraça que atinge milhões de
brasileiros é da conta Rousseff não
entra na cachola popular. Tanto que
MG deve agraciá-la com o cargo de
senadora da República.
Triste é uma Nação cujos governos deixam milhões de cidadãos ao
léu, vivendo sob o grilhão das grandes
carências. Mais triste é constatar que
a tragédia que se abate sobre o país
foi plasmada nos próprios laboratórios do lulopetismo. Eis o preço que
se paga quando um líder carismático
tem o condão de enganar as massas com verve populista. Triste sina
a nossa, de ver que o Brasil ameaça
andar para trás cenários turbulentos
forem confirmados nas urnas: a eleição de um candidato fantoche, que
segue as diretrizes do padrinho, esse
que “será o que quiser no governo
do PT”, ou a escolha de um capitão,
aplaudido como mito, cujo livro de
cabeceira é “A Verdade Sufocada”, de
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Brilhante Ustra, coronel da ditadura,
considerado um torturador.
Se isso ocorrer, seremos condenados a habitar um território assolado pela barbárie, rachado ao meio,
com duas bandas destilando bílis e
atirando uns contra outros. Voltar a
conviver sob o mando de uma casta,
que se considera vestal, a dominar
uma máquina partidarizada e com
quadros despreparados e comprometidos com o ideário do Foro São
Paulo (guinada à esquerda dos países da AL), é fechar as portas a um
futuro radiante. Ver na cadeira central
do país um radical, cuja expressão
afronta os valores da Cidadania, é
viver sob a ameaça permanente de
golpe em nossa democracia.
Há saída para fugir dessa trágica
dualidade? Jogar uma corda para
os milhões de joões que caíram no
poço e tentar convencê-los a mudar
os cenários. Sob pena de passarmos
longa temporada no caos.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular da
USP, consultor político
e de comunicação.

TEMPO ESQUENTOU
A decisão da Justiça atende
a uma ação da coligação Paraná
Decide, proferida pelo desembargador Gilberto Ferreira. "Do
material probatório acostados
aos autos conclui-se, ao menos
neste juízo preliminar, que a

utilização do nome do apresentador Ratinho está sendo
utilizado como forma de atrair
um público maior aos comícios
de Ratinho Júnior. A divulgação antecipada da presença do
apresentador no material publicitário é indício claro desse desvirtuamento", diz o magistrado
em seu despacho.
R$ 12 MILHÕES
O candidato à reeleição,
deputado federal Sandro Alex,
acostumado a não fazer muito
alarde quanto as suas conquistas
para Castro, resolveu mostrar
em números quanto já trouxe em
recursos para Castro. Segundo
ele, nada mais, nada menos que
R$ 12 milhões, sendo a área da
saúde a mais privilegiada.
COM MOACYR
Mesmo não sendo o federal
do prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior (MDB), que está de
licença para coordenar a campanha de João Arruda ao Governo
do Paraná, Sandro Alex manteve
o volume de emendas. Tanto
que, ao final de agosto, três
ambulâncias chegaram no município, e ele nem pode aparecer
na foto. Nessa semana, a reportagem apurou que outros dois
veículos destinados a Guarda
Municipal já estão em Castro,
sendo que um deles só não foi
entregue devido as eleições.

Nosso Futuro é Agro
O Brasil ficou muito atrás de
vários países em tecnologia: Coréia,
Japão, Alemanha, frança e USA. Não
temos capital para acompanhar estes
países.
Mas sabemos bem que qualquer
destes países muito adiantados em
tecnologia não possui algo que o
Brasil tem que é a extensão de terras
agriculturáveis.
O nosso mundo vem ano a ano
crescendo em população e para isto
existe a necessidade de alimentá-los.
Dentro dessa premissa, incluímos
não só alimentos para seres humanos, bem como produtos para as
necessidades básicas de todos.
Vamos colocar alguns exemplos aqui para podermos entender: enquanto qualquer país que já
tenha adquirido excelente grau tecnológico necessita de papel e esse
item é derivado de madeira, temos
que estabelecer uma comparação:
enquanto que uma madeira na
região norte do planeta onde estão
Alemanha, USA, França, Japão,
Coréia para ser colhida precisa de
20 anos, em nosso pais a madeira
para celulose somente precisa de
8 anos e imaginem nossa extensão
territorial comparada a estes países.
Hoje o Brasil já é referencia mundial
em celulose, mas poderíamos ser 10
vezes mais competitivos se tivéssemos um governo preocupada com a
sua indútria.
Poderíamos abastecer o mundo
não só com celulose, mas também
com papel, assim criaríamos mais ou
menos 10 milhões de empregos com
um planejamento de 5 a 6 anos.

* J. A. Puppio

Hoje o Brasil produz 180 milhões
de toneladas de soja, isto sem estradas, sem ferrovias e sem rodovias, se
houvesse um bom governo, onde ao
invés de roubar o dinheiro publico
tivesse uma administração de planejamento, sem propinas, sem roubalheiras, temos a certeza de que
poderíamos chegar em poucos anos
a 400 milhões de toneladas de soja
e teríamos 40% do comércio mundial
de grãos usando o mesmo caminho.
Podemos exemplificar ainda
mais quando verificamos a carência
de países que não apresentam uma
independência em combustíveis e
estão a procura de combustíveis não
poluentes. Nosso país é o único do
planeta terra que pode suprir grande
parte desta necessidade, pois temos
terra e tecnologia para plantar e produzir etanol, sendo este para atender
o nosso consumo e para exportação.
Precisamos somente de planejamento e seriedade para estarmos
num sistema de pleno emprego em
poucos anos.
Isso tudo mostra como para o
Brasil nada é tão difícil de melhorar,
uma vez que temos recursos naturais
e terras agricultáveis, além de tecnologia de ponta. O que nos falta no
momento é um plano de governo que
priorize os brasileiros e a indústria
instalada capaz de gerar empregos
e que conduza o País apenas com
coragem e seriedade.
* J.A.Puppio é engenheiro,
empresário e autor do livro
“Impossível é o que
não se tentou”

25/09 - Dia Nacional do Trânsito
26/09 - Dia Interamericano das Relações Públicas
Dia Nacional do Surdo
27/09 - Dia de Cosme e Damião / Dia do Encanador
Dia Mundial de Turismo / Dia Nacional do Idoso
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DESESPERO BATEU
Faltando onze dias para as
eleições, o desespero começa a
bater nos candidatos, não apenas nos que estão atrás, mas
nos que lideram as pesquisas.
É muita adrenalina, comparada
a uma decisão de partida de
futebol. Até pesquisa que não
reflete a realidade, está correndo solta pelas redes sociais.
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Quarta
26/09

Clima

Temperatura

23 ºC
15 ºC

Umidade
73%
78%

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

Quinta
27/09

25 ºC
14 ºC

89%
89%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 25/09/2018

ENTREVISTA

Divulgação

"Lutei pela defesa dos dois
escritórios [Castro e Ponta
Grossa] e só fui ao Ministério da Agricultura com o
objetivo de manter esses
escritórios e, esse objetivo
foi alcançado.
".
Sandro Alex
Deputado Federal

ATUAÇÃO DE SANDRO ALEX IMPEDIU QUE HOSPITAL ANNA FIORILLO FECHASSE

R$ 12 mi em recursos para Castro
Divulgação

uma S 10, só não foi entregue
por causa das eleições.

Da Redação
Em 2014, as vésperas
de mais uma eleição, o Hospital Anna Fiorillo Menarim
estava na eminência de fechar.
Naquela época foi preciso que
o deputado Sandro Alex (PSD)
intercedesse junto ao Estado e
trouxesse do então secretário
de Saúde do Paraná, Michele
Caputo Neto, a promessa de
investimentos da ordem de R$
2 milhões e a garantia que a
unidade hospitalar, tão importante para Castro e região, não
fechasse suas portas. Colocou
sua candidatura em risco, mas
trouxe de volta a esperança para
os castrenses, e as portas do
hospital continuaram abertas. O
reconhecimento a esse trabalho
acabou vindo dias depois nas
urnas, com quase 10 mil votos.
Para falar sobre esse assunto
e outras demandas, na série de
reportagens que o Página Um
está fazendo com candidatos, a
reportagem entrevistou o deputado Sandro Alex Cruz de Oliveira (PSD), Coordenador da
Frente Parlamentar de Comunicação e integrante da Frente
Parlamentar da Agropecuária
(FPA), que falou da sua atuação
por Castro e dos investimentos
que chegaram a R$ 12 milhões
para o município.

Página Um: Com a responsabilidade de não decepcionar seus eleitores, e
reconhecendo a expressiva
votação, você priorizou e
direcionou boa parte de
suas emendas para Castro, nos quatro anos que se
seguiram?
Sandro Alex: Priorizei sim!
Só para a área da Saúde foram
oito emendas que chegaram a
R$ 3.459.240,00, sete delas
vindo em forma de equipamentos e obras. Agora, novamente
às vésperas de mais um pleito,
três ambulâncias para a Saúde
de Castro foram entregues ao
final de agosto, também através de emenda minha, no valor
de R$ 510.000,00. Como
a lei não permitiu que eu as
entregasse, devido ao período
eleitoral, coube à secretária
municipal de Saúde, Lídia Kravutschke, receber e direcionar as três ambulâncias que
já foram incorporadas à frota
do município, para urgência e
emergência.
Página Um: Junto com
essas ambulâncias, vieram
ao longo desses quatro
anos, segundo o que apurou a reportagem do Página
Um, recursos para aquisição de equipamento para
o Hospital Anna Fiorillo
Menarim?
Sandro Alex: Um Raio X
digital para o hospital, outro
para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA); outra
ambulância e verba para a
construção da Unidade de
Saúde da Família do Jardim
Primavera. É de se destacar,
que mesmo com a mudança de
prefeitos em 2017, mantive na
administração Moacyr Fadel as
minhas emendas, pois sou um
deputado de Castro, e não de

Página Um: Conselho
Tutelar também recebeu um
carro?
Sandro Alex: Foi na gestão de Reinaldo Cardoso. Mas
não foi só um carro [Pálio
Wekkend], teve também um kit
contendo cinco computadores,
uma impressora, um refrigerador e um bebedouro, avaliados
em R$ 60 mil, todos entregues.
Era uma meta de meu mandato.
Essas conquistas fizeram-se
necessárias para dar suporte
ao trabalho do Conselho Tutelar, que na época atendia mais
de 200 ocorrências todo mês.

Em 2014, as vésperas de mais
uma eleição, o Hospital Anna Fiorillo Menarim estava na eminência
de fechar. Naquela época foi preciso que o deputado Sandro Alex
(PSD) intercedesse junto ao Estado
e trouxesse do então secretário de
Saúde do Paraná, Michele Caputo
Neto, a promessa de investimentos
e a garantia que a unidade hospitalar, tão importante para Castro e
região, não fechasse suas portas.

“

A sanção presidencial foi a garantia que
o meu trabalho no legislativo estava de
acordo. Não se trata apenas de uma denominação [Capital Nacional do Leite]. Isso é
reconhecimento de um trabalho, dedicação,
e história de vida.

governos.

Página Um: Um projeto
que identifica bem a importância de um parlamentar
é o seu envolvimento em
causas importantes, como
a que tratou da isenção de
cobrança de pedágio para
eixos suspensos de caminhões sem carga. Como
essa lei sua acabou sendo
aprovada?
Sandro Alex: Para atender a reivindicação dos caminhoneiros, que praticamente
pararam a economia do país,
o Governo Federal se baseou
na Lei 13.103/2015, em seu
artigo 17, de minha autoria.
Na época, fui chamado e, escolhido para ser o presidente da
Comissão Mista, composta por
senadores e deputados, por ser
o autor e também o parlamentar com maior conhecimento
acerca do tema. A Medida
Provisória n 833/2018, dos
eixos suspensos, acabou sendo
editada, com a inclusão pelo

Governo na lei de alguns parágrafos que reiteram o dever dos
estados brasileiros em cumprir
a determinação. Ela foi muito
importante para o fim da greve
dos caminhoneiros e hoje contribui para que milhares de
brasileiros que viajam diariamente com seus caminhões
pelas estradas do país, paguem
menos pedágio.
Página Um: Soubemos
que existe outra emenda sua
de R$ 400 mil, essa para a
área de Segurança de Castro, destinada na compra
de veículos para a Guarda
Municipal. Procede?
Sandro Alex: Sim! São três
veículos, sendo que uma caminhonete já está sendo usada
na Patrulha Rural de Castro.
Entreguei esse veículo ao prefeito Moacyr Fadel em maio, e
pelo o que soube a outra caminhonete e também uma van já
estão em Castro. A van estaria
aguardando documentação e
a outra caminhonete, também

Página Um: Você marcou
seu nome na história sendo
relator de outro projeto
importante, o que tornou
Castro a Capital Nacional
do Leite. Que importância
tem para você isso?
Sandro Alex: A relatoria
do projeto de lei da Câmara
(PLC) 175/15 que transforma
Castro em Capital Nacional
do Leite, transformada na lei
n 13.584, foi sancionada pelo
presidente Michel Temer dois
dias após o Natal, em 27 de
dezembro de 2017. A sanção
presidencial foi a garantia que
o meu trabalho no legislativo
estava de acordo. Não se trata
apenas de uma denominação.
Isso é reconhecimento de um
trabalho, dedicação, e história
de vida. Havia votos contrários,
por que alguns parlamentares entendiam que não poderia haver denominações, pois
denominações poderiam mudar
de tempos em tempos, e eu
expliquei que Castro possuía
uma história de séculos.
Castro é o maior produtor estadual de leite e lidera
também em produtividade. A
última pesquisa divulgada pelo
IBGE, realizada em 2016,
destaca Castro na liderança da
produção por Municípios, com
a marca de 255 milhões de
litros de leite no ano de 2016,
e isso é muita coisa a se considerar.
Página Um: A sua participação foi destacada na
Defesa e no Desenvolvimento do Cooperativismo
Brasileiro. Segundo conteúdo disponibilizado pela
OCB para a Ocepar e cooperativas com o objetivo
de subsidiar na escolha
dos candidatos que irão
compor
a
FRENCOOP,
Mandato 2019 a 2022, o
deputado que é coordenador da Frente Parlamentar
de Comunicação, integrante
da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA), bem
como integrante – sem ocupar cargos – na Frencoop,
é considerado um político
aberto ao diálogo e costuma
ouvir os pleitos e sugestões
da OCB. Tanto que as suas
proposições de interesse da
entidade foram descritas
pela entidade. Como você
avalia isso?
Sandro Alex: A indicação de
todas as cooperativas da região,

“

Porque eu não envergonhei a cidade em
nenhuma votação, em nenhuma conduta
minha no Congresso, e fui o parlamentar
que mais trouxe recursos e defendeu o
município nas votações importantes e nas
defesas importantes que Castro precisou.

da Castrolanda, da Frísia, da
Capal, da Coopagrícola, do Sistema Sicredi, reflete a confiança
de milhares de cooperados, que
reconhecem a minha importância para o setor produtivo, para
a agricultura, a agropecuária,
para o setor de laticínios, diante
de muitos projetos que são contrários ao setor, que prejudicam
a cadeia, que não auxiliam o
desenvolvimento. Nós tivemos
uma defesa da agricultura muito
grande, aliás, nós defendemos a
manutenção dos escritórios da
agricultura de Ponta Grossa e
Castro, que estava na eminência de fechar e, que prejudicaria
muito o setor. Isso é um exemplo
de confiança, e eu quero agradecer essa confiança.

Página Um: Sobre esses
escritórios das UTRA (Unidade Técnica Regional da
Agropecuária) de Ponta
Grossa e de Castro, fechados em momentos adversos,
como conseguiu que eles se
mantivessem?
Sandro Alex: Recentemente, em uma medida de contenção de gastos, o Ministério
havia primeiro, anunciado o
fechamento da UTRA de Castro e mantido apenas a de Ponta
Grossa. Depois, em outra portaria, anunciou o fechamento
da unidade de Ponta Grossa
e a manutenção da de Castro.
Após receber vários requerimentos de inúmeros órgãos
ligados ao setor público e da
agricultura, no sentido de não
deixar a UTRA fechar, solicitei
levantamento em relação ao
custo de manutenção das duas
unidades, e evidenciei que o
fechamento não resultaria em
redução de custos. De posse
dos dados, acionei o ministro
Blairo Maggi que garantiu em
agosto de 2017 a manutenção
das duas unidades. Lutei pela
defesa dos dois escritórios e só
fui ao Ministério da Agricultura
com o objetivo de manter esses
escritórios e, esse objetivo foi
alcançado.
Página Um: Você entregou recentemente uma escavadeira hidráulica para o
município?
Sandro Alex: Entreguei
uma para Castro e outra para
Irati. Aqui no município, atendi
o pedido do secretário Ronald
Cardoso que me solicitou uma
escavadeira hidráulica. Ela veio
através de emenda de bancada federal no Congresso,
uma máquina orçada em R$
360 mil. Quero deixar claro,
independente de quem esteja
na prefeitura, sempre que tiver
algo importante, Castro será
contemplada com trabalho meu.
Essa máquina que entreguei
a Castro, não é uma simples
máquina, e vai beneficiar muita

gente.

Página Um: Teve muitos
pais de criança nessa história do Conjunto Habitacional
Alvorada. Ele teve empenho
seu?
Sandro Alex: A satisfação
dos 700 moradores do Conjunto
Habitacional Alvorada, que conquistaram a chave da casa própria, também foi compartilhada
por mim, que estive presente na
entrega com as demais autoridades. Não sei os outros, mas
fui um dos parlamentares que
pressionou o Governo Federal
para que as casas saíssem. Em
contato direto com o Governo
Reinaldo Cardoso e a Caixa
Econômica Federal, além do
governo estadual, acompanhava
de perto o desenrolar das casas.
Na época, destaquei a atuação
dos três governos, e disse que a
partir daquele dia as casas passavam a serem lares de famílias.
Com investimento total de
R$ 50 milhões, o Conjunto
Habitacional Alvorada foi o
resultado da parceria entre os
governos Federal, que por intermédio da Caixa investiu sozinha
R$ 46 milhões; estadual do
Paraná via Cohapar, Copel e
Sanepar, e municipal através da
Prefeitura de Castro.
Página Um: Soubemos
que o recurso para a revitalização da Dr. Jorge Xavier
da Silva foi perdido e você o
resgatou, fazendo com que a
obra fosse feita. O que aconteceu deputado?
Sandro Alex: Era uma obra
de R$ 3 milhões, só que ela foi
feita em R$ 800 mil e paralisou,
porque foi o governo do PT, e
saiu a administração do Moacyr
[prefeito de Castro Moacyr
Fadel] e ela foi perdida. O
recurso foi perdido. Ai eu recebi
um limite do governo federal e
resgatei esse recurso, por isso
falei que dei R$ 2 milhões, que
foi a minha parte. Um recurso
que conseguimos resgatar do
Ministério e destinamos para a
revitalização da Dr. Jorge.
Página Um: Porque o castrense deve continuar acreditando em Sandro Alex?
Sandro Alex: Porque eu
não envergonhei a cidade em
nenhuma votação, em nenhuma
conduta minha no Congresso,
e fui o parlamentar que mais
trouxe recursos e defendeu o
município nas votações importantes e nas defesas importantes que Castro precisou. E a
população sabe da minha coerência, de como me comportei,
e ao lado do Ratinho governador [Ratinho Junior] nós vamos
continuar fazendo muito mais,
porque ele também abraçou as
ideias e os objetivos da cidade
com o 55.
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FANTASMA VENCEU O CUIBÁ FORA DE CASA

Goleiro faz milagres
e Operário traz o
título do Brasileiro
Título veio
com gol de
Bruno Batata no
segundo tempo
Da Assessoria
O Operário Ferroviário é
Campeão Brasileiro da Série
C 2018. O alvinegro venceu
o Cuiabá-MT por 1 a 0, na
Arena Pantanal, na partida de
volta da final.
O gol do Fantasma foi
marcado aos 10 minutos da
segunda etapa, quando Quirino invadiu a área e deu passe
para Bruno Batata balançar as
redes. Mas, o maior destaque
ficou mesmo para o goleiro
Simão - São Simão - que praticou cinco milagres, ao realizar
uma defesa incrível no primeiro tempo e outras quatro no
segundo.
O alvinegro iniciou a partida
com Simão, Léo, Alisson, Sosa,
Peixoto, Chicão, Erick, Dione,
Cleyton, Quirino e Bruno

Batata. No segundo tempo,
entraram Serginho Paulista,
Robinho e Rodrigo para saída
de Dione, Quirino e Peixoto.
Em entrevista, o técnico
Gerson Gusmão falou sobre
a conquista do título. “Esse
grupo merece muito, porque
trabalhou demais para isso
acontecer. Nós temos um grupo
fantástico, que convive muito
bem, e o resultado está aí. Não
é fácil jogar aqui, nós não estamos acostumados com esse
calor. Mas os guerreiros foram
até o fim, no seu limite, alguns
até além do limite, mas sabendo
que era necessário para a gente
garantir o resultado. Então eu
só tenho a agradecer a esse
grupo, à direção, ao presidente
e ao nosso torcedor, que sempre está ao nosso lado e hoje
está muito feliz com esse título,
o segundo título brasileiro”.
O Operário encerra a Série
C do Brasileiro 2018 com 12
vitórias, oito empates, quatro
derrotas, 32 gols marcados e o
título de campeão. Em 2017, o
alvinegro conquistou o título de
Campeão Brasileiro da Série D.

Série B

Em 2019 o Paraná estará
representado de forma expressiva
na Série B do Campeonato Brasileiro. Além do Coritiba e do Londrina, que têm chances remotas
de voltar à elite do futebol nacional (Série A), o Estado contará
com a presença do Paraná Clube,
já virtualmente rebaixado no Brasileirão, e do Operário Ferroviário Esporte Clube, time de Ponta
Grossa (PR), que conquistou a
vaga no último fim de semana, ao
vencer o Cuiabá e levantar a taça
da Série C.
O "Fantasma" tinha sido campeão Brasileiro da Série D e do
Campeonato Paranaense e agora
chegou à Série B conquistando
um título inédito, graças ao apoio
da torcida e de várias empresas
da região dos Campos Gerais,
entre elas a Alegra, patrocinadora
do time desde 2015.
“Essa conquista é mais que
merecida. O profissionalismo
com o qual o time é gerido só traz
vantagens a todos os envolvidos
e tem despertado o interesse de
várias empresas da nossa região.
Para nós é motivo de orgulho
fazer parte desse projeto", comemora Amauri Castro, da área de
comunicação e marketing da Alegra.

LICITAÇÃO SERÁ DIA 29 DE OUTUBRO

Prefeitura divulga 'edital' para
construção do Paço Municipal
Divulgação

Equipe perfila para foto oficial, antes do jogo

PARA A CÂMARA FEDERAL

Pauliki é candidato
também da Setcepar
A cada dia o candidato a
deputado federal Marcio Pauliki tem recebido convite para
ser um dos representantes de
diversas entidades na Câmara
Federal. Após ser escolhido
como representante das
Organizações das Cooperativas do Paraná (Ocepar) e do
maior moto clube do estado,
o Abutre’s, Pauliki passa a
ser um dos candidatos oficiais
do Sindicato das Empresas
de Transportes de Cargas no
Estado do Paraná (Setcepar).
“Importante que possamos
representar esse importante
setor em Brasília. Atuaremos
na área de segurança, redução
de impostos e da melhoria das
condições das rodovias. Vamos
trabalhar em prol da união dos
empresários e dos trabalhadores”, ressalta Pauliki.
Candidato ficha limpa que
está em seu primeiro mandato como deputado estadual,

Pauliki se reuniu nesta terça-feira (25) com o presidente
do Setcepar, Marcos Egídio
Battistella, e com diretor do
sindicato Gerson Medeiros.
Pauliki se comprometeu a
lutar pelas bandeiras defendidas pelo Setcepar. A categoria
reivindica menor tributação,
melhorias nas áreas de infraestrutura das rodovias federais
e estaduais, com a duplicação
de trechos de estradas federais e maior investimento na
segurança pública, além de
políticas públicas para evitar
contrabando nas fronteiras
brasileiras.
“Em Brasília, como representante do estado do Paraná
e da categoria, vamos pleitear projetos e recursos para
as demandas do Setcepar,
que são reinvindicações que
irão contemplar algumas das
necessidades da nossa população”, salienta Pauliki.

TRANSPORTE PÚBLICO

MP reforça ação de Aliel e
Stocco por redução de tarifa

Junto com o projeto das casas, novo paço municipal será a marca da administração Osmar Blum
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (24) o edital de licitação nº
4/2018, modalidade concorrência, para contratar empreiteira
que ficará responsável pela construção do prédio próprio do Paço
Municipal. A licitação está marcada para as 9 horas do dia 29
de outubro, na sede da Prefeitura.
A construção do prédio de
mais de 4,7 mil metros quadrados conta com recursos oriundos

de financiamento junto ao Paraná
Cidade, no valor de R$ 2 milhões,
com contrapartida do município
no valor de R$ 3.074.360,87 e
recursos estaduais a fundo perdido, intermediado pelo deputado
estadual Plauto Miró, no valor
de R$ 3 milhões, totalizando R$
8.074.360,87. A sede própria
para abrigar a estrutura da Prefeitura é um compromisso assumido pelo prefeito Osmar Blum
Chinato nas eleições em 2016.
Economia
O prédio será construído no

Jardim Europa e vai concentrar
toda a estrutura administrativa que
hoje funciona em locais diferentes.
Atualmente o imóvel onde funciona
a prefeitura é alugado. Como
falta espaço, diversos órgãos do
município funcionam em pontos diferentes. Além de provocar
transtornos para a população, o
custo para abrigar todas as unidades é alto. Atualmente a Prefeitura de Carambeí loca 9 imóveis,
incluindo o que o abriga o Paço
Municipal, que gera um gasto de
aproximadamente R$ 450 mil ao
ano com aluguéis.

POR TRÁS DOS UNIFORMES DE FUTEBOL

Parque Histórico resgata história
Foram escolhidas doze etnias
que têm representantes na cidade,
desde os primeiros imigrantes até
os fluxos migratórios atuais, para
contar as histórias de seus respectivos uniformes.
O Núcleo Educativo do Parque Histórico de Carambeí prepara atividades relacionadas ao
futebol para receber o público
durante a Copa do Mundo. Na
Casa da Memória será montado
um espaço dedicado a temática e
com entrada gratuita.
Lucas Kugler, historiador do

Núcleo Educativo, relata como
será o ambiente recreativo.
“Será montado um local com
informações históricas sobre os
uniformes das seleções que tem
representantes imigrantes em
Carambeí. Vamos abordar desde
os primeiros imigrantes que chegaram ao munícipio até os fluxos
migratórios atuais”.
Será uma ótima oportunidade para os visitantes do Parque
conhecerem a história por trás do
uniforme de cada time, que auxilia
o público e os jogadores a iden-

tificarem seus adversários. Na
oportunidade, o púbico poderá
conhecer a história dos trajes de
doze seleções que representam
imigrantes de Carambeí.
Em dias de jogos da seleção
brasileira o Núcleo Educativo
disponibilizará três tabuleiros de
futebol de botão para que os visitantes do Parque, além de conhecerem as curiosidades sobre a
história dos uniformes, possam
se divertir em uma animada competição. Lucas deixa um convite
para os amantes do futebol.

Ponta Grossa - O deputado
federal Aliel Machado (PSB) e o
vereador Geraldo Stocco (Rede)
usaram as redes sociais para
revelar a manifestação do Ministério Público sobre a ação popular
protocolada por eles na Justiça em
março do ano passado e que pede
a suspensão do Decreto Municipal
que aumentou a tarifa do transporte público em Ponta Grossa de
R$ 3,20 para R$ 3,70, uma alta
de 15,6%.
Aliel e Stocco fizeram um breve
histórico da Ação e criticaram o
desrespeito à Lei que trata do
Transporte Público (Lei 7.018) na
cidade. O parlamentar relembrou
ainda a luta desde o movimento
estudantil por um transporte de
qualidade e com mais transparên-

cia para a população.
Os dois revelaram que, em
dura manifestação no Parecer, o
Promotor Sérgio Augusto Althaus
fez críticas à Prefeitura, à VCG
e à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT, que
teriam participado de um processo
nada transparente que resultou no
aumento tão prejudicial à população ponta-grossense.
Para o Ministério Público, não
foram apresentados os documentos
ao Conselho Municipal de Trânsito,
em claro descumprimento à legislação municipal, concluindo-se que o
poder público não teria fiscalizado
de forma satisfatória a empresa
operadora da concessão pública,
somente acreditando e reiterando
as informações por ela prestadas.

CONSELHO TUTELAR DE TIBAGI

Reunião apresenta nova
resolução do Conselho
Da assessoria
Tibagi - Diretores e equipe
pedagógica das escolas do município, membros do Conselho Tutelar e representantes da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura
receberam informações sobre a
Resolução 07/2018, elaborada
pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que busca a
garantia de direitos e deveres da
criança e do adolescente através
da padronização das Diretrizes de
Elaboração e Execução do Plano
de Apoio e Acompanhamento
Sociofamiliar.
Com a Resolução, existe um
atendimento entre os órgãos que
formam a rede de garantia das

crianças e adolescentes. Desta
forma, o Conselho Tutelar determinará qual é órgão competente
pelo caso, dependendo do fator
de risco preponderante na família. Por exemplo, se o fator agravante da família for alcoolismo, o
Conselho Tutelar determinará o
acompanhamento pelo Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS).
O presidente do CMDCA,
Noel Rodriguez de Almeida,
espera que com a Resolução
07/2018, o Conselho Tutelar
tenha um reforço na sua autoridade. A presidente do Conselho
Tutelar em Tibagi, Rosangela
Barros, comemorou a resolução.
A Secretária de Educação e Cultura, Ana Elis Gomes, também
aprovou a nova resolução.

PARA ESPORTES

Municípios da
AMCG recebem
R$ 800 mil
Da Assessoria
Os 19 municípios que formam
a Associação dos Municípios dos
Campos Gerais (AMCG) devem
receber cerca de R$ 800 mil
referente à Lei Pelé, de incentivo ao esporte. A liberação foi
realizada pelo secretário estadual
do Esporte e Turismo, João Barbiero, durante reunião ordinária
dos prefeitos da AMCG realizada no município de Palmeira.
“Este recurso foi de um encaminhamento realizado junto ao
poder judiciário. Nós, enquanto
Secretaria, pedimos uma análise
da liberação de um recurso que
estava em juízo de 2005 a 2008.
Ninguém acreditava mais nele”,
explicou o secretário, exaltando a
conquista.
Barbiero ressaltou que a
região dos Campos Gerais foi a
primeira a ter o depósito liberado.
“São R$ 0,89 por habitante para
ser investido no Esporte”, destaca, lembrando que cada prefeito
decide onde o valor será investido. O presidente da AMCG,
prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda ressaltou a importância de
estudos dentro de uma Secretaria
para verificar o que pode ser feito
a favor dos municípios. Em Jaguariaíva, os valores já tem destino
certo, com o projeto Agita Jaguariaíva, que já vem beneficiando a
população.
Além da liberação do recurso,
Barbiero destacou os kits esportivos liberados para as escolas
estaduais. O secretário solicitou
que os prefeitos listem as escolas
em seus municípios para poderem
receber esses kits. Já na área do
turismo, Barbiero voltou a falar
sobre a concessão dos Parques
Estaduais da região: Vila Velha,
do Guartelá e do Monge, na
Lapa. Conforme o secretário, a
empresa que sinalizou interesse
na concessão é a mesma que atua
no Parque das Cataratas. “Isso
vai significar o crescimento do
turismo em toda região”, disse.
O consultor do Sebrae, Marlon
Faria da Rosa, esteve na reunião
da AMCG convidando prefeitos e
representantes para participarem
do Comitê Territorial dos Campos
Gerais. Em funcionamento desde
o último ano, o comitê tem como
função discutir formas de atrair
mais negócios e gerar mais recursos para os municípios. “Quanto
mais empresas, mais dinheiro
circula na economia. Este é um
assunto de extrema importância”,
explica. De acordo com o consultor, um dos temas debatidos pelo
Comitê é a inovação. “Subimos
cinco pontos conforme último
levantamento. Isso é bom. Mas
de 120 posições, o Brasil ainda
ocupa a 64ª”, relata.
Além de Barbiero e do consultor do Sebrae, esteve presente
o secretário de Cultura, Patrimônio e Relações Públicas de
Palmeira, Waldir Joanassi - atual
coordenador da AMCG Cultura
- que expôs as ações que estão
sendo realizadas em seu município e na região.
* Assessoria de Imprensa
da AMCG
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COMPROMETENDO-SE COM O MUNICÍPIO

Serraglio e Sandro Alex assinam termo
Divulgação

Divulgação

Sandro Alex
afirmou que
a Companhia
Independente
é compromisso
de Ratinho Jr
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Dois candidatos a deputado
federal estiveram na Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro),
na segunda-feira (24), para
assinar a carta de intenções,
elaborada pela entidade, em
parceria com outros sete
órgãos do município.
O primeiro foi o deputado
federal e candidato à reeleição Osmar Serraglio (PP).
Ele passou pela associação de
manhã e, além de assinar o
documento, também se comprometeu com as pautas nele
apresentadas.

Em passagem por Castro, Osmar Serraglio e Sandro Alex assinam documento em que se comprometem com Castro

Sandro Alex
Na parte da tarde foi a vez
do também deputado federal e
candidato à reeleição, Sandro
Alex (PSD) assinar o documento
na sede da Acecastro. Na ocasião, o candidato falou dos recursos destinados ao município, por

meio de emendas e projetos de
sua autoria e mencionou que
destaca-se entre vários de seus
colegas pelo fato de não estar
sendo investigado em nenhum
processo de corrupção. “Isso
vale mais que qualquer recurso
que eu tenha alcançado para o

Divulgação

Banda já é veterana em conquistas
Da Assessoria
A Banda de Percussão do
Centro da Juventude Wallace
Thadeu de Mello e Silva
(CEJU) participou no sábado
(22), do XVII Campeonato
Paranaense de Bandas e Fanfarras na cidade de Ivaiporã,
conquistando o terceiro lugar
na categoria Banda de Percussão. Esse é o quarto título da
banda que também obteve dois
segundos e um terceiro lugar
em competições paranaenses
de fanfarras e bandas nos anos
de 2016 e 2017.
A banda iniciou as atividades em julho de 2015 adquirindo instrumentos através do
Projeto "Fanfarra, Disciplina
e Lazer", contemplado pelo
Conselho Municipal de Assistência Social. O projeto acontece na forma de oficinas duas
vezes por semana. Atualmente,
são 24 integrantes com seis na
comissão de frente e mor, 18
no corpo musical e regente.
O Centro da Juventude
incentiva e mantém a banda
no seu quadro de atividades
visando manter os adolescen-

Banda é
composta por 24
integrantes
tes e jovens em uma ocupação
sadia, cultural e educativa,
afastando-os de ambientes não
propícios à sua formação como
cidadãos.
Simultaneamente,
faz com que os integrantes
representem a instituição,
por meio de eventos cívicos e
culturais como campeonatos,
desfiles e outras atividades
sociais. "A banda musical,
além de permitir uma profissionalização, possibilita aos
jovens reconhecerem-se como
sujeitos que atuam no mundo,
dando-lhes condições de criarem novos projetos de vida.
"Ficamos muito felizes em ver
que mais uma vez a banda do
CEJU se destacou nesta competição. Agradecemos todo o
apoio recebido da Secretaria
Municipal da Família e Desenvolvimento Social", disse a
coordenadora do CEJU, Cristiane Zamoski.

LOA 2018

Lei Orçamentária
Anual em pauta
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Nesta quinta-feira (27),
Castro terá sua audiência
pública para discussão da Lei
Orçamentária Anual (LOA) de
2018. A LOA é uma das etapas
para a regulamentação do orçamento anual dos municípios.
Neste ano, o evento será

realizado no Teatro Bento Mossuruna, com horário marcado
para início dos diálogos às
18h30. E, como o próprio nome
já diz, tratando-se de audiência
pública, toda a comunidade
local é convidada a participar.
Neste caso, uma oportunidade a
mais para que a população participe dos atos da Administração
Municipal.

depende da força do governador,
e que esse é um dos compromissos assumidos pelo candidato
ao governo do Estado, Ratinho
Junior (candidato de mesmo partido e coligação e apoiado por
Sandro Alex).
Outros itens pautados na

Sobre a carta de intenções
O documento foi elaborado
com a participação da própria
Acecastro, além da Câmara da
Mulher Empreendedora, Lions
Clube, Loja Maçônica Fraternidade Castrense, OAB Subseção
Castro, Observatório Social de
Castro, Rotary Clube de Castro,
Sindicato do Comércio Varejista
e Sindicato Rural de Castro. O
objetivo é que ele também seja
apresentado e assinado pelos
demais candidatos de Castro e
da região, e pelos que pleiteiam
vaga no governo do estado.

COM NOME DE RUA

APESAR DE INICIAR AS ATIVIDADES EM 2015

Banda do CEJU conquista
3º lugar no Paranaense

município”, aafirmou Sandro
Alex.
O deputado também se comprometeu com as pautas da carta
de intenções. Disse, por exemplo, que a elevação da Companhia de Polícia Militar de Castro
à Companhia Independente,

carta de intenções também foram
citados pelo deputado, como
compromissos para a próxima
gestão, caso seja reeleito. Entre
eles, a revitalização do prédio
histórico (antigo setor de identificação de Castro) e a melhoria da
infraestrutura urbana da cidade,
que inclui a construção de uma
trincheira no principal acesso de
Castro a PR 151, e a execução
de pavimentação asfáltica para
ligar a sede do município ao Distrito do Socavão.

Cabo Pigatto é homenageado em PG
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Em breve a Rua nº 15, do
loteamento Residencial Monte
Hermon, do Bairro Uvaranas em
Ponta Grossa, levará o nome do
cabo da Polícia Militar José Osni
Pigatto. O Projeto de Lei, que
resultará na homenagem, é de
autoria do vereador e sargento da
Polícia Militar Guiarone de Paula
Junior, e foi aprovado no final do
ano passado, na Câmara Municipal de Ponta Grossa.
“Depois da aprovação já providenciamos uma placa com o nome
dele, que será entregue à sua
família, para que possam guardar
de lembrança. Agora é só aguardarmos a nomeação da rua. Por
se tratar de um loteamento novo,
que ainda está recebendo a obra

de terraplanagem, esse processo
pode demorar, mas já temos o projeto aprovado”, salientou o vereador, autor da proposição.
Segundo Guiarone, a homenagem foi motivada pelo esforço e
companheirismo que o cabo dedicou à Corporação, entre os anos
de 1987 e 2016, quando foi morto
em decorrência de um sequestro
seguido de assassinato, que vitimou
também sua então namorada. “Eu

tive a oportunidade de trabalhar
com ele em algumas operações, e
sempre estávamos em contato pelo
fato de ele trabalha r no levantamento de informações, em toda
a região dos Campos Gerais. Pelo
que conheci dele, pude perceber
que foi um profissional muito qualificado e uma pessoa excepcional,
de grande profissionalismo e sempre muito disponível à corporação,
além de ser muito companheiro e

uma pessoa simples. Infelizmente
houve esse crime, que chocou não
só a sociedade, mas também a toda
corporação”, destacou o vereador.
Sobre o homenageado
José Osni Pigatto nasceu
em Teixeira Soares, em 19 de
março de 1964, numa família
de nove filhos. Depois de ingressar na Polícia Militar do Paraná,
em 1987, na cidade de Ponta
Grossa, atuou em diversos municípios, a exemplo: Castro, Irati,
Imbituva, Jaguariaíva, Teixeira
Soares, Paranaguá, e, também na
Capital do Estado.
Ao longo dos 30 anos em que
prestou serviços à Policia Militar,
recebeu diversas medalhas honrosas, de mérito pessoal, e medalha
de policial militar destaque, em
2014.
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Classificados a partir de R$ 2
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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.
ALUGO CASA FUNDOS
DOIS QUARTOS EM
PONTA GROSSA
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$ 650, (já
incluso água) mais luz. Sem garagem. Tratar no (42) 9 9972-0758.
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.

ALUGA-SE APARTAMENTOS
2 apartamentos. Por mês. Incluso
roupa lavada. Endereço: Cipriano
Marques de Souza, 44. Telefone:
(42) 3232-4388.

(42) 3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SENAC PARANÁ CONTRATA:
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL (ÁREA DE SAÚDE)
Vaga nº 140/2018 para CASTRO

Pré-requisitos: Ensino Superior concluído em

VENDE-SE SPIN 2013
Vendo Spin ano 2013, excelente
estado. Telefone (42) 99938-6091.
VENDE - SE PICAPE CORSA
Vendo picape Corsa, Cor branca,
motor 1.6, ano 2002, em ótimo
estado. Valor R$ 8.000,00. Tratar
pelo telefone (42) 9 9866-4744.
VENDE-SE MOTO
MUK 200 CUSTON 2009

Valor de R$ 5.000,00. Telefone
(42) 9 9938-6091.

DIARISTA ZELI
Residências / Empresas. Limpezas
(faxina geral), conservação e organização. Telefone (42) 9 9956-8082
– 9 8825-6633.

Castro-PR, 20 de setembro de 2018. À Cooperada: EMILIA
MARTINS TOKARSKI, Mat. n.º 1.876, Fazenda Serra Grande, Rod.
PR 151, Km 230, Várzea, em Jaguariaíva, Paraná. Ref.: Instauração
de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária.
Prezada Cooperada, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA –
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.:“Art. 15 - O associado
é obrigado a satisfazer, prontamente, seus compromissos para com
a sociedade, conforme deliberações do Conselho de Administração,
inclusive reembolsando as despesas, encargos financeiros e outras a
quer der causa. ”No entanto, a cooperada é devedora desta Cooperativa da importância de R$ 12.906,94 (doze mil, novecentos e seis reais
e noventa e quatro centavos), atualizada até 18-07-2017, referente ao
saldo devedor da CONTA MOVIMENTO n.º 1.876, com vencimento
à vista, nos termos do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ABERTURA/MANUTENÇÃO DE CONTAS CORRENTES n.º 3608, de 15-12-2011. Obrigação certa, líquida e exigível em
relação à qual a cooperada resiste em adimplir. Em tese e resumindo,
a cooperada deixou de satisfazer compromissos com a Cooperativa e
levá-la-á à prática de atos para obter o cumprimento das obrigações
contraídas. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do
associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou
por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por
quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê:“Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada
em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão
do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator a
devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar
no termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de
Administração poderá eliminar o associado que: ... d) Deixar de cumprir as obrigações por ele contratadas na Cooperativa;...”O mesmo
Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... § 3.º - O processo de eliminação do
associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se-lhe o contraditório e amplo direito de defesa.”
Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição
da Lei e do Estatuto, a Diretoria Executiva, em reunião do dia 28-082018, unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e julgar infração legal e estatutária praticada pela
cooperada, processo do qual neste ato formalmente a notificamos,
oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa e
produzir as provas que entender necessárias. Cordialmente,

Enfermagem. Experiência na área com
assistência de enfermagem em instituição de
saúde. Habilidade docente.

Acesse www.pr.senac.br/trabalhe_conosco,
cadastre seu currículo, verique os
pré-requisitos e candidate-se até 30/09/2018.

NIKON D 40
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Revisada em especializada.
Valor de R$ 1.300. Revisada. (42) 9 9972-0758.
BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO USADO
Vendo, preço ótimo, um galpão de
100 m² por R$ 9.000,00 e um galpão
de 120 m² R$ 11.000,00. Em ótimo
estado. Fone (41) 9 9648-9160.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

CRUZADAS

Áries: Você vai mostrar ainda
mais liderança e iniciativa no trabalho. Porém, evite bater de frente
com os chefes ou impor demais as
suas opiniões.

Libra: Trabalhar em parceria será o caminho mais curto para
cumprir suas metas e conquistar o
que deseja. Noite tensa em família:
procure ser mais flexível.

Touro: Um dia de muito trabalho. Você terá força de vontade para
encarar as tarefas. Cuide da saúde,
que é seu maior patrimônio.

Escorpião: O dia será de muito
trabalho e você precisará de bastante disciplina para dar conta do
recado.

Gêmeos: Você vai dar muito
valor às amizades e parcerias. Deve
buscar aliados para colocar em prática os seus projetos para o futuro.

Sagitário: A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer mais fácil
e divertido. Busque aliados para
colocar em prática seus projetos.

Câncer: O que estiver ao seu
alcance para se destacar no trabalho.
Uma atitude decisiva para conquistar
uma mudança ou promoção desejada.

Capricórnio: Você vai querer
mostrar todo seu potencial no trabalho, então, priorize as tarefas que
já domina.

Leão: Você vai sentir atração
por tudo que possa trazer novos
estímulos à sua vida. Pode ter novidades em um assunto de Justiça.

Aquário: Você pode fazer ótimos acordos e negócios ao longo do
dia. Mas leia com atenção tudo que
for assinar para não ser passado.

Virgem: Há chance de ganhar
uma grana inesperada ao longo do
dia. Pode ser uma herança, indenização ou até gratificação por ter ajudado alguém.

Peixes: Pode até receber uma
grana que já considerava perdida.
Agora, evite fazer negócios com
amigos, pois há risco de sair no prejuízo.

CASTROLANDA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
FRANS BORG
Diretor Presidente

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Quarta-Feira (26/09)
Jade e Pérola incentivam Michael
a se aproximar de Santiago. Rafael
aconselha Márcio a confiar no amor de
Pérola. Marcelo informa a Dandara,
como presidente do Grêmio Estudantil, que os agressores de Michael serão
punidos. Beth procura Gabriela e pede
ajuda. Dandara comemora a decisão
do Conselho de aprovar os uniformes
sugeridos por ela. Érico explica a Jade
o plano para os serviços de entrega de
comidas regionais do pai de Amanda.
Michael escreve uma carta anônima
para Santiago. Márcio sofre com os
ciúmes de Pérola. Jade decide ajudar
Amanda e Érico a admira. Santiago lê
a carta anônima. Michael escreve uma
nova carta para Santiago. Márcio se
enfurece com o assédio a Pérola, mas
tenta se conter. Santiago fica curioso
com a identidade do remetente das
cartas.
O TEMPO NÃO PARA
Quarta-Feira (26/09)
Vanda confirma a Carmen que Samuca
será destituído da presidência da
SamVita. Mariacarla afirma que o
plano de Amadeu contra Samuca deu
certo. Samuca comunica aos funcionários o seu afastamento. Amadeu
manda Mariacarla organizar uma
expedição à Patagônia para resgatar
a apólice de seguros de Dom Sabino.
Barão paga a fiança de Zelda, e Teófilo
promete protegê-la. Marino encontra
uma pulseira de Cesária. Betina beija
Samuca e tenta convencê-lo a se unir a
ela para voltarem à SamVita. Teófilo dá
dinheiro para Zelda fazer roupas para
a família de Dom Sabino. Marocas fica
aflita quando assiste à notícia sobre a

destituição de Samuca. Marciana conta
a Samuca que Marocas alugou um
quarto no cortiço. Miss Celine reclama
com Marocas da advertência que recebeu na escola. Marocas fica surpresa
ao ver Samuca.
ESPELHO DA VIDA
Quarta-Feira (26/09)
Vicente pede que Alain perdoe
Isabel, e afirma que a morte de Felipe
não foi sua culpa. Cris comenta com
Margot sobre sua sensação de já ter
vivido em Rosa Branca. Vicente se
despede de Margot e Alain e pede que
os dois cuidem um do outro. Durante
o enterro de Vicente, Isabel tenta falar
com Alain, que a ignora. Cris sente-se
mal no lugar. Um senhor chama Cris
de Júlia Castelo no cemitério, e entrega
para ela um camafeu.
SEGUNDO SOL
Quarta-Feira (26/09)
Luzia alerta Ícaro sobre Laureta,
mas o rapaz desconfia da mãe. Agenor furta o documento de Nice, para
impedir que a esposa viaje para o Rio
de Janeiro. Todos se preparam para
o show de Beto. Selma e Doralice
temem encontrar Maura e Ionan juntos. Naná se emociona ao fazer um
discurso no show de Beto lembrando
Remy. Maura pede ajuda a Ionan,
que encontra o documento de Nice
com Agenor e repreende o homem.
Galdino consegue infiltrar o vídeo de
Karola com Remy na aparelhagem de
Guto, sem que ele perceba. Rochelle
tenta incriminar Roberval por assédio
e agressão, e Karen e Edgar se desesperam com o estado da filha. Todos
ficam horrorizados quando as imagens
de Karola e Remy surgem no telão
durante o show de Beto Falcão.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A M Pallu & Cia Ltda., torna público que recebeu do IAP a Licença de
Operação para a indústria madeireira, localizada na Rua José Mazine
Galleto, Vila Frei Matias, no município de Castro – PR.,

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

SÚMULA DE REQUERIMENTO RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A M Pallu & Cia Ltda., torna público que requereu junto ao IAP a
Renovação da Licença de Operação para a indústria madeireira, localizada na Rua José Mazine Galleto, Vila Frei Matias, no município de
Castro – PR.,
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EM PROTESTO AOS PMS QUE ABUSAM DO PODER E NÃO HONRAM A FARDA QUE VESTEM!
NA VILA SANTA CRUZ

Preso homem que planejava execução
Divulgação

Denúncia
informou que
o homem
pretendia matar
morador do
Poço Grande
Da Redação
Policiais militares de Castro,
após diligências, prenderam um
homem suspeito de planejar a
morte uma pessoa na vila Poço
Grande.
Denúncia anônima para o
plantão da polícia militar dava
conta de que na madrugada de
segunda-feira (22), por volta
de 1h40, um grupo de pessoas estariam reunidas em um
bar próximo ao motel da rua
Iereni Malherbi Sinhori e que
o informante teria ouvido que
um dos homens planejava matar

Pistola tinha munição intacta

um morador do bairro Poço
Grande. Com base na denúncia, equipe policial foi deslo-

NA VILA RIO BRANCO

Dupla esfaqueia
rapaz para
roubar
Na madrugada de domingo
(22), rapaz de 19 anos vítima
de assalto em Castro além de ter
o seu aparelho celular roubado,
recebeu três golpes de faca na
região das costas. A ocorrência
foi registrada por volta das 3h30,
na rua Comendador Manoel Inácio, Vila Rio Branco.
Conforme o boletim policial, o
rapaz teria sido abordado por dois
elementos, um deles armado de
faca. A dupla exigiu que o rapaz
entregasse seu aparelho celular,
entretanto, a vítima teria se recusado a entregar o aparelho e acabou sendo esfaqueada. Os golpes
atingiram a região das costas.
Populares atenderam o rapaz que
foi encaminhado por uma terceira
pessoa que transitava pela rua,
para atendimento na Unidade de
Pronto Atendimento-UPA.

NA BR-376

Passageira
é ferida em
acidente
Da Redação
Uma mulher que seguia
como passageira de uma moto
pela rodovia da BR-376, sentido Tibagi a Ponta Grossa, foi
atropelada e teve ferimentos considerados graves. Já o condutor
da motocicleta, sofreu ferimentos
leves. O acidente foi registrado
no domingo (23), na altura do
quilômetro 446 e envolveu uma
moto Yamaha YBR 125, com
placas de Ponta Grossa e outros
dois veículos.
De acordo com o relatório
da Polícia Rodoviária Federal,
os dois carros estariam parados
na rodovia e a colisão aconteceu
quando a moto descia pela rodovia e em uma curva deparou-se
com os veículos parados - um
deles apresentava pane mecânica. Ao tentar desviar dos
automóveis, o condutor da moto
bateu em um dos carros e os
ocupantes cairam no asfalto.

cada até o local indicado. No
caminho, eles receberam uma
nova informação, denunciando

que a pessoa suspeita teria deixado o local em veículo Toyota/
Corolla, de cor cinza escuro, e
se encaminhava para a vila Poço
Grande.
Os policiais lograram êxito
em interceptar o veículo no
cruzamento entre as ruas Nicolau Jacob Filho e a Paula Milek
Sobrinho, ainda na vila Santa
Cruz. O suspeito foi abordado
e passou por revista. No interior
do carro, os policiais encontraram uma bolsa na qual estaria
uma pistola calibre 380, da
marca Taurus.
Embriaguês e porte
ilegal de arma
O suspeito de 52 anos, foi
então submetido ao teste do
bafômetro e o aparelho apontou
0,62 mg/litros. O homem recebeu voz de prisão por embriagues ao volante e por porte ilegal
de arma e foi encaminhado para
a 43ª DRP, para explicar sobre
a tentativa de assassinato.

NA PR-151

Capotamento fere dois ocupantes
Divulgação

Da Redação
Motorista
e
passageiro acabaram
feridos
após o carro em que estavam ter capotado na rodovia PR-151, na tarde de
segunda-feira (24), região
de Castro.
O Fiat Uno com placas
de Curitiba seguia pela pista
quando na altura do quilômetro 285, a barra de direção
do automóvel teria quebrando. Populares socorreram as vítimas e acionaram
o Corpo de Bombeiros de
Castro, que esteve no local.

Carro acabou parcialmente destruído
De acordo com informações
dos próprios ocupantes do
veículo, eles, estariam se

deslocando de Curitiba até
a cidade de Curiúva, onde
prestariam serviços.

EM JAGUARIAÍVA

Idosa morre atropelada em calçada
Da Redação
Jaguariaíva
- Tragédia
marcou a cidade de Jaguariaíva, na noite de sábado
(22), quando uma idosa de
60 anos morreu após ter sido
atropelada na calçada, por um
veículo que se envolveu em acidente de trânsito com outros
três carros, dois deles regularmente estacionados. A ocor-

rência foi registrada por volta
das 19 horas, na rua Marechal
Deodoro da Fonseca.
Um dos motoristas envolvido neste acidente fatal,
permaneceu no local e aceitou realizar o exame de bafômetro. O aparelho registrou
que ele não havia ingerido
bebida alcoólica. No entanto,
o segundo condutor envolvido,
que teve ser encaminhado

para atendimento no hospital
de Jaguariaíva, pelo Corpo de
Bombeiros, foi abordado por
policiais militares já dentro da
casa hospitalar e se recusou
a fazer o teste etilométrico e
acabou notificado.
A vítima foi recolhida pelo
Instituto Médico-Legal (IML)
e levada até Ponta Grossa,
onde passou por exames de
necropsia.

EM TIBAGI

Embriagado, pai tenta fugir com filha
Da Redação
Tibagi - Um homem identificado pelas iniciais P.M.S, morador de Tibagi, foi perseguido e
detido pela polícia militar, próximo a um córrego, junto de sua
filha de 1 ano e três meses. O
caso foi registrado por volta das
21h30, de domingo (22).
Os policias militares teriam
sido acionados por membros
do Conselho Tutelar de Tibagi,
uma vez que o homem, bas-

tante embriagado, se recusava a
entregar a menor para os cuidados da mãe. Quando os policiais
chegaram ao local, o morador
estava em frente a sua residência, com a criança no colo. Ao
avistar a viatura, saiu correndo
para os fundos da casa e acabou se embrenhando em uma
área de mata, passando por
dentro de um córrego. A polícia
saiu no encalço e acabou localizando o homem escondido num
banhado, junto com a criança.

Depois de conversar com a polícia, acabou entregando a criança
para a mãe.
De acordo com a própria mãe
da menor, ela estaria de posse de
uma medida protetiva contra seu
ex-marido e que, inclusive, no dia
de domingo (22) ela teria sido
alvo de várias ameaças.
Diante desses fatos, o homem
acabou recebendo voz de prisão
e foi encaminhado para a delegacia de Tibagi, para as medidas
cabíveis.

NO JARDIM DAS ARAUCÁRIAS

Preso por não pagar pensão
Da Redação
Um novo caso por falta de
pagamento de pensão alimentícia,
acabou por levar um homem de 36
anos para a delegacia de Castro.
A ocorrência foi registrada na
sexta-feira (22), durante abordagem policial no Jardim das Araucárias. De acordo com o boletim
da polícia civil, investigadores

localizaram C.A.S, que tinha em
seu desfavor, mandado de prisão
expedido pela Justiça local, por
descumprimento de pagamento
de pensão alimentícia. Conforme
o relatório, o valor devido ultrapassa R$ 8 mil.
Diante desse fato, o rapaz foi
encaminhado para a 43ª DRP,
para as providências cabíveis ao
caso.

FIM DE SEMANA

Polícia Militar promove ação
integrada em Ponta Grossa
Da Assessoria*
Ponta Grossa - Entre a
sexta-feira (21) e a madrugada
de sábado (22), o 1º Batalhão
de Polícia Militar desencadeou
uma série de ações integradas de
fiscalização, em Ponta Grossa.
A operação realizada de
forma conjunta teve a participação de órgãos do município,
dentre eles o Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviárias
Federal e Estadual, Polícia
Ambiental, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Guarda Municipal,
Autarquia Municipal de Trânsito
e Transporte, Vigilância Sanitária e setores de fiscalização e de
alvarás da prefeitura.
Além do bloqueio de vias,
saturação de áreas e abordagens a pessoas e veículos, houve
a fiscalização sanitária e documental dos estabelecimentos
abordados, além de aferições
atinentes à eventual poluição
sonora gerada nestes locais.
Desdobrada em frentes
distintas de atuação, as ações
alcançaram regiões específicas
e estratégicas da cidade. De
forma simultânea, agentes de
segurança verificaram a existência de outras ilegalidades, como

a venda de álcool a adolescentes, uso e comércio de entorpecentes e armas, dentre outros
crimes e contravenções.
Na ação integrada, 61 veículos, 456 pessoas e 11 estabelecimentos comerciais foram alvos
da atuação policial, no intuito de
prevenir e reprimir a incidência
criminal de qualquer natureza.
Dentre os automóveis vistoriados, cinco foram autuados
por infrações de trânsito e dois
deles recolhidos ao pátio da
PM. Foram realizados 25 testes de etilômetro, sendo que um
condutor foi notificado.
Foram
fiscalizados
11
bares, lanchonetes e clubes.
Ao todo três estabelecimentos
foram fechados e cinco notificações emitidas pelos órgãos
fiscalizadores, em virtude de
irregularidades relacionadas a
perturbação do sossego e problemas sanitários.
Durante a operação, 21
adolescentes foram encaminhados pelo Conselho Tutelar e um
homem de 30 anos foi conduzido a termo circunstanciado
pelo crime de desobediência.
* Informações da Assessoria
do 1ºBPM/PG

EM UVARANAS

Sepultado casal morto
na Represa do Pitangui

Divulgação

Corpos foram encontrados horas depois do afogamento
Ponta Grossa - Os corpos
de Eliezer Alexandre Gonçalves, de 31 anos, e Ana Paula
de Oliveira, de 35 anos, foram
seputados na tarde de domingo
(23), no cemitério São Vicente
de Paulo, em Ponta Grossa.
O casal morreu afogado na
Represa do Pitangui, localizada
na região de Uvaranas e que
pertence a Copel.
O caso foi registrado no
sábado (23), sendo que os
corpos foram localizados por
equipes de busca aquática do
Corpo de Bombeiros ainda no

mesmo dia.
De acordo com testemunhas,
o casal estava na represa da
Copel, quando a mulher começou a se debater na água. Eliezer, companheiro de Ana Paula,
percebeu o afogamento e pulou
na água para tentar o resgate,
mas também afundou. O Corpo
de Bombeiros foi acionado por
volta das 17h40 e realizou buscas na represa, localizando os
corpos já no início da noite.
Eliezer e Ana Paula moravam na Vila Esplendore, em
Ponta Grossa.
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Quarta-Feira, 26 e 27 de Setembro de 2018
(42)

9 9963-4356
9824-7040

(18) 9

Regularização de Imóveis
Retificação Desmembramento Unificação Usucapião

Georreferenciamento Rural
Certificação no Sigef (INCRA)

Levantamentos Topográficos
Projetos de Engenharia
Locação de Obras

cleucimara@hotmail.com

Regularize já
o seu Imóvel
Rural e Urbano

“ Expresse gratidão com palavras e atitudes. Sua vida mudará muito de modo positivo.”
Masaharu Taniguchi
Divulgação

32 ANOS

Topgan.topografiaeAgrimensura@gmail.com
Divulgação

Facebook.com/TopGanTopografiaeAgrimensura

Divulgação

Estreando 23
anos nesta
quarta-feira
(26), mais um
profissional do
Página Um. É
o auxiliar de
produção
Willian
Machado
Carneiro.
Receba os
parabéns de
toda equipe

Otacílio Junior e Fábio Mota, proprietários do salão
Officinas Beauty, estão atendendo em novo endereço:
Rua Aldo Vergani 384 Oficinas. Além de excelentes
profissionais, o espaço conta com cosméticos e presentes
a pronta entrega, e espaço para dia de noivas e madrinhas. Rodmara e Plinio Queiroz festejam
32 anos de feliz união. Muitas felicidades!
Reservas (42) 30860392 ou (42) 991556907. Sucesso!
Divulgação

Divulgação

Divulgação

A bela mamãe Emilena Marchel à
espera do príncipe Pedro Henrique,
que chegará até o fim de outubro
Cleunice
Mainardes
Carneiro
Lopes reserva
o dia 30
para receber
felicitações
de aniversário.
Parabéns!

O Núcleo Promocional Pequeno Anjo, presidido por Acir Claro
dos Santos, promove dia 26 de outubro, no salão Majestoso
do Clube PontaLagoa , o Baile das Máscaras com a
internacional New York Banda Show. Reservas (42) 3323 5958
Divulgação

Divulgação

O casal
Sonia e Roth
Edilson
comemorando 35 anos
de casamento. Bodas de
Coral. Muitas
felicidades!
Em tempo de parabenizar Lau Amaral, da empresa LausGirl & Co.
No registro com o sócio Guilherme Victor em Milão - Itália
Divulgação

Divulgação

25/09

Clóris R. B. Grden, Conrado
A. M. Souza, Emilena Marchel, Flavia Mendes,
Giancarlo Bordin, Henrique
G. K. Poniewas, Luiz G.
Fernandes, Paulo H. Urio
O empresário Luiz Carlos Abib, sócio-diretor do
Hotel Fazenda Dorizzon, durante o 1º Encontro Interclubes do Distrito 4730 promovidorecentemente no
hotel fazenda localizado em Mallet – Paraná

Já estão à venda os ingressos para o show do cantor Fábio Jr., em
Ponta Grossa, no Salão Majestoso do Clube Ponta-Lagoa,no dia 30
de novembro. Quem assina a realização é a Rádio T e a Mega
Produções e Eventos. Informações dos pelo fone (42) 3223-9917

26/09

Ana Carolina L. de Carvalho
Natáccia Sancandi

Renato Senji, Taciana Moreira
Pontes, Valmir Valenga,
Adelaide Rosenberger Lemes
Bruna Lima , Maria
Ezilda G. Cunninghan,
Willian Machado Carneiro - P1

27/09

Cristiane P. Hiar, Roberto
Rivelino de Andrade
Sara Mello
Taise Faria

Através dos conhecimentos adquiridos no curso
você estará apta a analisar e conceituar a estrutura
das unhas das mãos e pés, identificar as doenças
mais comuns e aplicar técnicas de massagem
e de embelezamento. Saberá esterilizar seus
materiais e estará atualizado quanto às normas
de higienização, vigilância sanitária e leis que
regulamentam a profissão. Conhecerá os mais
variados tipos de unhas, como tirar a cutícula da
forma correta, polir, lixar e esmaltar. Saberá aplicar
técnicas de desenhos florais, abstratos e paisagens,
além da aplicação de strass e adesivos.
Conquiste sua Independência Financeira!
Mais informações (42) 9 9927-4549

