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castrense buscará vitória

Divulgação

Começou a contagem regresiva para a terceira etapa da Copa
SC Racing – rali de regularidade realizado em Santa Catarina, com
organização da SC Racing. Os competidores se encontrarão no dia
20 de outubro, na cidade de Curitibanos – serra catarinense. Entre
página 5
os competidores, estará um castrense.

DEVOTOS De PADROEIRA

Divulgação / Renato de Oliveira

Quarto feriado prolongado do ano depois do Dia do Trabalhador
e de Corpus Christi, o dia de Nossa Senhora Aparecida deverá
reunir no Parque Lacustre, nessa sexta-feira (12), uma multidão
de pessoas, a maioria católicos e devotos da Padroeira do Brasil. A
página 5
celebração começa às 9 horas.
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feriadão nas estradas

Divulgação

Com quatro dias de duração, a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
lançou à zero hora de quinta-feira (11), a Operação Nossa Senhora
Aparecida em todo o país. A fiscalização da PRF termina no final de
domingo (14). Entre os focos da atuação dos policiais rodoviários
página 9
federais estão o combate à embriaguez ao volante.

Divulgação

Aline entra forte
na campanha
de Bolsonaro

Divulgação / Luana Dias

em close

Crianças
mostram suas
peraltices
Quando você era criança,
provavelmente, esperava ansiosamente pelo dia 12 de outubro para não ter que ir para
a escola e para ganhar alguns
presentes pelo Dia das Crianças. Depois de adulto, claro,
essa data deve ter perdido um
pouco da “magia”, mas ainda
é bom curtir um feriado. Nessa edição você confere duas
páginas com o retrato de 70
páginas 6 e 7
crianças.

DIA DA CRIANÇA

CENTRO CULTURAL
FAZ FESTA
PARA A CRIANÇADA

Ao lado do secretário Caputo, do
prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel
e do diretor-geral do HU Regional Campos
Gerais, Everson Krum, governador Beto Richa
cochece os novos leitos de maternidade

ALINE visitará cidades
Um dia após receber a notícia
que tanto aguardava, Aline Sleutjes
dirige suas atenções a campanha
do presidenciável Jair Bolsonaro
(PSL), inclusive, participava, ainda
na noite de segunda-feira (8) de
reunião com a cúpula do partido em
página 3
Curitiba.

há pelo menos dez dias

Maternidade não
possui 'pediatra'

TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

A redação do Página Um recebeu, há pouco mais de uma semana, uma denúncia anônima relatando
que a administração do Hospital Anna Fiorillo Menarim, atualmente administrado pela Cruz Vermelha,
havia demitido a todos os médicos pediatras da unidade. Segundo o relato, a unidade está mantendo as
atividades da maternidade sem a presença destes profissionais. E, na tarde de quinta-feira (11), novamente a reportagem teve acesso a informações, vindas de dentro da unidade hospitalar, de que ainda não
página 5
há pediatras atendendo no local.
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ii mOSTRA DE
tALENTOS REUNIU
ENTIDADES E
SERVIÇO SOCIAL

operação judas, em arapoti

Divulgação

Vara Criminal afasta presidente
Divulgação

página 5

Câmara de
Piraí do sul
discute falta de
medicamento

Carambeí
registra
prisões e
apreensões

página 3

secretaria de
finanças de
Palmeira se
especializa
página 4

Aliel recebe
estudantes
em brasília
página 3

Sede do Fórum da Comarca de Arapoti
Ação deflagrada pela Promotoria de Justiça de Arapoti e batizada como 'Operação
Judas', cumpriu na quarta-feira (10), mandados de busca e apreensão contra fraudes em
licitações na Câmara Municipal entre 2016
e 2017. Segundo Ministério Público do

Paraná (MP-PR), o presidente da Câmara,
o diretor-geral e a controladora interna da
Câmara, junto com dois empresários e outros
servidores da Casa, são suspeitos de fraudar
licitações para serviços de manutenção elétripágina 4
ca e hidráulica.

Na quarta-feira (10),
duas pessoas foram presas
e outros quatro mandados
de busca e apreensão
foram cumpridos em Carambeí pela Polícia Civil,
com apoio de militares. A
operação foi batizada de
página 9
'Clínica Geral'.

Caminhoneiros
criam sua
cooperativa
Caminhoneiros autônomos de
Castro se articularam e criaram
uma cooperativa para angariar a
união e benefícios para a categoria. De acordo com o presidente
da Cooperativa de Transportadores Autônomos de Castro, Rodney de Melo Larocca, o desejo de
desenvolver esse projeto já era
antigo entre os caminhoneiros
da cidade e região, e acabou se
fortalecendo durante a última
página 5
greve.

acecastro

Seis eleitos se
comprometem
com Castro
Ao longo do período da campanha eleitoral para o primeiro
turno das eleições, 15 candidatos
assinaram a carta de intenções,
elaborada pela Associação Comercial e Empresarial de Castro
(Acecastro), em parceria com
outros órgãos do município. Com
a eleição de seis, esses estarão na
página 3
mira das entidades.
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SONETO PRA OUTUBRO

EDITORIAL

Outubro, o mês da vida renovada
da casta, pura e bela primavera
tempo que fala poesia, nova era
com a vitalidade toda iluminada
É o mês dos corações na
esfera da nova celebração,
nova estrada do vento
aflando cálida madrugada
de mãos dadas com terna quimera
Outubro das flores, natureza
florada em que o dia e
a louvação se esmera
festejando a vida com
hora marcada
E na dança da superfície
da biosfera
o cerrado enroupa
de frugal camada
de cor, odor, enodoando
a atmosfera

E O PEDIATRA?
Na últimas duas semanas, as atenções se voltaram a três
acontecimentos que mexeram com a população em geral:
as eleições gerais para deputado, senador, governador e
presidente, e dois locais que ganharam a cena em Castro.
A falta de pediatra na maternidade do Hospital Anna Fiorillo Menarim, e os quase R$ 4,5 milhões que o governo
Moacyr Fadel pretende gastar com festas e eventos. O que
esses dois assuntos tem em comum? Tudo! Enquanto o
Cruz vermelha, que administra o Hospital Anna Fiorillo
Menarim, manda para casa seus pediatras, com o argumento de que a maternidade não necessita desse profissional, o que o CRM contesta, o atual governo mostra
preocupação com futuros eventos festivos no município e
destina milhões. É uma pena que hoje presenciamos dois
pesos e duas medidas. Quero ver qual vai ser a explicação
do atual governo quando uma criança vier a óbito na maternidade por falta de médico pediatra. E viva a festa!

LUCIANO SPAGNOL

Riscos fazem parte da evolução
* Alexandre Slivnik
Num mundo globalizado como
o que vivemos, onde as informações
surgem a cada instante e é possível
realizar compartilhamentos de conteúdos e ideias, inovações sobre os
mais diversos temas e áreas de trabalho podem surgir com muita facilidade. Tendo isso em vista, empresas
que querem crescer, a médio e longo
prazo, devem estar dispostas a
tomar partidos e arriscar determinadas estratégias.
O autor Augusto Cury tem uma
frase que eu gosto muito: "Sonhe,
trace metas, estabeleça prioridades
e corra riscos para executar seus
sonhos". Entendo que seja difícil
mensurar até onde os riscos valem a
pena, mas com o objetivo de inovar,
devemos entender que alguns erros
fazem parte do caminho. Essa movimentação visando o crescimento é
essencial para alavancar sua empresa
e seu negócio.
Para se ter uma ideia de como
o mundo profissional ruma para uma
mudança, a pesquisa Futuro do Trabalho, feita pelo Fórum Econômico
Mundial, demonstrou que 65% das
crianças que estão entrando no
Ensino Fundamental hoje, frequentarão cursos universitários que ainda
não existem, e 25% delas trabalharão em algo que ainda é totalmente
desconhecido. E as mudanças só
acontecem porque o mundo está se
reinventando e procurando novas
perspectivas.
Eu mesmo, nessa minha jornada
incansável pela busca do conhecimento, corro riscos diariamente. Há
alguns anos, por oportunidades, tive
que tomar uma decisão corajosa, de
deixar de viver no meu país de nasci-

mento e me "aventurar" em um novo
país com uma nova cultura. Hoje,
depois de alguns anos, podemos
ver que o saldo foi muito positivo.
Mas para que isso fosse possível, foi
necessário dar o primeiro passo no
escuro.
Quanto maior o risco, maiores
as chances de você perpetuar a sua
empresa. Os que mais arriscam, são
os que mais mergulham num oceano
infinito de possibilidades.
* Alexandre Slivnik é reconhecido oficialmente pelo governo
norte americano como um
profissional com habilidades
extraordinárias (EB1). É autor
de diversos livros, entre eles
do best-seller O Poder da
Atitude. É diretor executivo do
IBEX – Institute for Business
Excellence, sediado em Orlando
/ FL (EUA). É Vice-Presidente
da Associação Brasileira de
Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e diretor geral
do Congresso Brasileiro de
Treinamento e Desenvolvimento
(CBTD). É membro da Society
for Human Resource Management (SHRM) e da Association
for Talent Development (ATD).
Palestrante e profissional com
19 anos de experiência na área
de RH e Treinamento. É atualmente um dos maiores especialistas em excelência em serviços
no Brasil. Palestrante Internacional com experiência nos EUA,
ÁFRICA e JAPÃO, tendo feito
especialização na Universidade
de HARVARD (Graduate School
of Education - Boston/ EUA).

ERRAMOS
Na reportagem Aline Sleutjes faz história ao se eleger deputada', publicada na edição de número 3189 - 09 a 11 de outubro de 2018 - ficou um
espaço branco em meio ao texto, bem como afirmamos que os votos para os
três deputados eleitos pelo PSL vieram através de coligação. Na verdade,
no espaço em branco deve ser acrescentado a palavra 'segunda'; e não foi a
coligação que ajudou a eleger Aline Sleutjes, e sim os votos de legenda. Dessa
forma, retificamos os dois erros.

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho
GASTANÇA
O Ministério Público precisa investigar a gastança que
o prefeito de Castro, Moacyr
Elias Fadel Junior (MDB),
pretende promover com a
contratação de serviços de
infraestrutura de festividades.
São quase R$ 4,5 milhões
previstos pelo atual governo,
que ignora o momento difícil em que passa o país, e se
organiza para promover festas durante os próximos doze
meses. Pode até ser legal a
medida, mas é de uma imoralidade fora do comum.
O OUTRO LADO
No mesmo dia em que
Moacyr usava as redes sociais
para fazer propaganda da
inauguração dos dez leitos de
UTI do Hospital Anna Fiorillo
Menarim, uma conquista que
no alto da sua arrogância diz
ser sua, a administração da
unidade hospitalar mandava
embora os seus pediatras,
deixando a maternidade sem
esses médicos especialistas.
Dias depois, essa mesma
coluna questionava qual o profissional que seria responsável
por fazer os testes da ‘Orelhinha’, ‘Pézinhos’, ‘Olhinhos’
e etc, em recém-nascidos .
Não poderia o prefeito intervir nessa questão e, em vez
de se preocupar com festas,
exigir esses médicos especialistas, evitando que a falta
desse profissional na maternidade venha a causar no futuro
alguma morte, ou sequela? O
CRM já se manifestou pela
obrigatoriedade do pediatra
na maternidade.
FUGINDO?
Até as eleições de segundo
turno, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), participa de
dois debates com Fernando
Haddad (PT), calando os
fofoqueiros de plantão que o
acusam de estar fugindo do
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Dia do Engenheiro Agrônomo / Dia do Mar
Dia Nacional da Leitura
13/10 - Dia do Fisioterapeuta / Dia do Terapeuta Ocupacional
14/10 - Dia Nacional da Pecuária
15/10 - Dia do Normalista / Dia do Professor
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confronto. Prometendo voltar
para o fronte na próxima quinta-feira (18), ele surpreendeu
com uma notícia: anunciou
13º salário para quem recebe
o Bolsa Família.
ORIOVISTO AGRADECE
Vitorioso nas urnas também em Castro, o senador
eleito Oriovisto Guimarães
agradeceu através de reportagem do Página Um o primeiro lugar nas urnas também
no município. Afirmou estar
muito feliz com o resultado
do pleito, e disse que o castrense teve a sua parcela de
contribuição,
prometendo
corresponder à altura os
votos conquistados. Quanto
ao segundo turno, disse que
vai de Bolsonaro.
CARAMBEÍ
DÁ EXEMPLO
Com menos de um terço
da população castrense,
Carambeí deu exemplo nas
urnas ao dar a Ratinho Junior
mais de 63% dos votos, ou
seja, 7.092 votos. Também
foi esmagadora a votação
dos candidatos apoiados pelo
prefeito licenciado Osmar
Blum. Sandro Alex conquistou 2.581; Aliel Machado,
1.408; Osmar Bertoldi, 481,
e Pedro Lupion, 157. Já para
estadual, o candidato Plauto
Miró alcançou 1.864 votos,
porcentagem que fez a diferença para levá-lo ao oitavo
mandato.
FRACA OPOSIÇÃO
Elisângela
Pedroso,
assessora do deputado Luiz
Carlos Romanelli, conquistou
para o legislador 484 votos
em Carambeí, já para Rossi,
foram 225 votos. Segunda
colocada nas eleições municipais de 2016, esperarava-se
mais de Elisângela que sai
enfraquecida desse pleito. Ela
é opositora ferrenha ao atual
governo municipal.
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Passos do

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

do Iapó

Ecos da entrega dos prêmios do VII Concurso
Nacional de Jornais, Revistas e Boletins realizado
pelo Lions Clube da cidade de Castro.

O glamour apresentado pelas Domadoras do Clube do Iapó,
foi o epicentro da festa do VII Concurso Nacional.

As Domadoras de Castro se reuniram, de forma alternada
com o seleto grupo de Domadoras do Clube da cidade de Bauru,
que veio prestigiar e ser testemunha de uma linda festa de altíssimo nível.

A festa do VII concurso que foi preparado com muito cuidado
e realizada a entrega dos prêmios no Clube da ACEC contou com
a presença dos sócios Leões e de convidados.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
12/10

Temperatura

Umidade

22 ºC
14 ºC

92%
94%

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

Sábado
13/10

28

ºC

15 ºC

97%
96%

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

Domingo
14/10

21 ºC
14 ºC

94%
97%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Segunda
15/10

22 ºC
13 ºC

94%
97%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 11/10/2018
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'AGORA É BOLSONARO'

Deputada Aline entra forte na campanha
Aline pretende
ir à Brasília só
em novembro
DA REDAÇÃO
Um dia após receber a notícia que tanto aguardava, Aline
Sleutjes dirige suas atenções a
campanha do presidenciável Jair
Bolsonaro (PSL) e, ainda na
segunda-feira (8), participava, à
noite, de reunião com a cúpula
do partido em Curitiba. Perguntada se já havia caído a ficha
de que a partir de 2019 estará
representando Castro e os Campos Gerais em Brasília, ela respondeu que não só já tinha caído
a ficha, como se sentia realizada,
“pois estou há 18 anos lutando
por isso, com muito trabalho,
provando para a população de
Castro e os Campos Gerais que
poderíamos eleger uma deputada”, enfatizou.
Quanto a trabalhar na campanha de Bolsonaro, ela respondeu
que já tinha sido chamada como

“

Divulgação / Luana Dias

Meu primeiro
discurso será
com o 'coração'

Candidata irá visitar todos os municípios que fez campanha, e agradecer

candidata oficial para representá-lo em toda a região, o que fez
dividindo o seu tempo pedindo
voto para ela e para o presidenciável. “O trabalho será muito mais
forte agora e saiba o capitão que
mesmo internado por um mês, os
soldados tiveram todo o tempo na

rua, e agora vou me dedicar totalmente”, ressaltou.
Aline disse que estava bastante feliz por ter sido eleita, pela
oportunidade que Castro e os
Campos Gerais estão dando a
ela por escolherem o seu nome.
“Deixei claro ao partido, que o

meu nome não seria apenas uma
vaga para a cota feminina do partido. Entrei pelos meus méritos,
pela minha história de dedicação.
Estarei em Brasília para representar não só as mulheres, mas
a família, nossos filhos”.
Quanto a votos conquista-

Seis eleitos tem compromisso assumido
Ao longo do período da campanha eleitoral para o primeiro
turno das eleições deste ano,
um total de 15 candidatos assinou a carta de intenções, elaborada pela Associação Comercial
e Empresarial de Castro (Acecastro), em parceria com outros
órgãos do município. O documento, que tinha como pautas
algumas das grandes necessidades do município, foi apresentado a todos os candidatos que
passaram pelo município para
pedir votos ao longo da campanha. A ideia, segundo explicou o
presidente da Acecastro, Anderson Gomes, era fazer com que
os candidatos que pleiteavam
votos no município também
se comprometessem com as
demandas da cidade. “A carta
surgiu a partir de uma parceria
entre nove entidades (Câmara
da Mulher Empreendedora,
Lions Clube, Loja Maçônica
Fraternidade Castrense, OAB
Subseção Castro, Observatório de Castro, Rotary Clube de
Castro, Sindicato do Comércio
Varejista e Sindicato Rural de
Castro). Após fazermos algumas reuniões para a confecção,
onde o representante de cada
entidade trazia sugestões, algumas demandas, inclusive, sendo
sugeridas por mais de uma entidade, chegamos ao conteúdo
final. Assim que a carta ficou

Divulgação

Piana e Oriovisto se comprometeram com Castro
pronta, começamos a enviar
para os candidatos que faziam
campanha na cidade. Ao todo,
enviamos a 29 candidatos, que
tentavam se eleger para diferentes cargos”, descreve.
Eleitos
Entre os que assinaram o
documento, seis foram eleitos. Foram eles: deputado
estadual Requião Filho, deputados federais Aline Sleutjes,
Pedro Lupiom e Sandro Alex,
senador Oriovisto Guimaraes e
vice-governador Darci Piana.
De acordo com Anderson
Gomes, a partir de agora as
entidades responsáveis pelo
projeto irão cobrar o comprometimento de cada um com as
pautas da carta de intenções,
para que possam ser transformadas em melhorias para
o município. “Pretendemos,
em conjunto, cobrar ações
dos que se comprometeram

com a carta. Vamos convidalos para visitarem e conhecerem melhor nossas entidades.
Na quarta-feira (10) mesmo,
num ato pós-eleição, já recebemos visita da deputada Aline
Sleutjes, no sindicato rural do
município. Na sequência pretendemos promover reuniões
para que possamos ir buscando
os caminhos para colocar em
prática as melhorias e investimentos das quais o município
necessita. Também queremos
incluir a Prefeitura Municipal
nessa parceria, afinal, é total
interessada nessas demandas,
vamos procurar apresentar à
Prefeitura os candidatos que
assinaram, e tentar integrar as
ações para a busca dos resultados”, destacou.
Anderson Gomes fez questão de destacar a isenção das
entidades, quanto ao processo
eleitoral e de campanha dos
candidatos citados. “Quero

frisar que nenhuma dessas
entidades declarou apoio partidário a nenhum dos candidatos, todos foram convidados de
forma isenta, não prometemos
nada e nem apoio”, finaliza.
Conteúdo da carta
A carta acima citada tinha
como pautas: execução de pavimentação asfáltica, manutenção e conservação da estrada
estadual que liga a sede do
Município ao Distrito de Socavão; Construção de trincheira
no principal acesso de Castro
a PR-151; Segurança Pública
- Elevação da Categoria da
Policia Militar e Cia. de Castro
a Cia. Independente e elevação
da Unidade da Policia Civil à
Subdivisão Policial, além de
instalação, manutenção e conservação de câmeras de segurança nas principais vias e
acessos do município, reforma
e ampliação da delegacia de
Polícia Civil de Castro; Educação – implantação de unidades
de curso superior no município
e implantação de uma unidade
do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP);
Revitalização do prédio histórico de propriedade do Estado,
localizado na principal rua do
Centro de Castro e transferência de autonomia para o município para a resolução sobre os
parâmetros a serem adotados
ao tombamento dos imóveis da
cidade.

ALIEL RECEBE ESTUDANTES PARA FALAR SOBRE EDUCAÇÃO

Universitários participam de programa
Divulgação

Da Assessoria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) recebeu na
quarta-feira (10), no gabinete
em Brasília, estudantes universitários de várias partes do Brasil
para falar sobre Educação. Os
jovens participam do programa
Estágio Participação, promovido
pela Câmara dos Deputados.
O objetivo do programa é
estimular a participação democrática e cidadã por meio de
atividades que propiciem conhecimento sobre o Poder Legislativo. Eles passam a semana em
Brasília participando das discus-

Estudantes, no gabinete em Brasília
sões em comissões, gabinetes e
plenários.
Nove jovens estiveram no
gabinete do deputado para falar

atendam todas as demandas do
município e da região.
Sobre as próximas eleições
municipais, disse que "trabalhei muito para me eleger, e no
memento terei que pensar na
montagem do meu gabinete, na
formação da equipe técnica que
vai estar comigo. O PSL terá
uma bancada muito forte, prefeito e vice vamos ver no decorrer
do trabalho".
Quanto a sua ida à Brasília,
ela garantiu que em outubro irá
a todos os municípios que trabalhou, para agradecer. Em novembro deve ir à Brasília conhecer o
trabalho. “Quero me identificar,
aprender a rotina, para não chegarmos em janeiro cheio de dúvidas e demorar para engrenar o
trabalho", enfatizou.
Quanto ao primeiro discurso
que fará na Câmara Federal, afirmou que falará com o coração.
“Toda vez que eu for discutir
um tema, um projeto, tenham
certeza que vocês terão orgulho
da pessoa que tiveram a oportunidade de colocar em Brasília”,
concluiu.

FARMÁCIA BÁSICA

CARÊNCIAS DO MUNICÍPIO

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

dos, a deputada disse que “o
meu planejamento deu certo.
A expectativa era fazer 40 mil
votos. Cumprimos, conquistando
mais de 20 mil votos fora e isso
quer dizer que minha campanha
passou o Rio Iapó, que as pessoas confiaram no meu nome,
sabendo apenas da minha história. Tivemos sim uma votação
expressiva em Castro, diante da
situação. Eram muitos candidatos de fora, e nós não tínhamos dinheiro e nem recursos do
fundo partidário. Concorríamos
com nomes muito fortes, então
eu faço um diagnóstico de cem
porcento positivo, de um trabalho que deu certo. Os mais de
12 mil votos conquistados em
Castro são dos meus eleitores,
aqueles que confiaram em mim".
Perguntada ainda na segunda-feira se manteria contato na
semana com os demais deputados eleitos, disse que não só
iria conversar com os deputados
do PSL, a exemplo de Ricardo
Arruda e Guerra, eleitos estaduais, como também com os
demais, pedindo ajuda, e que

sobre Educação como parte da
atividade do programa. O parlamentar faz parte da Comissão
Permanente de Educação da

Câmara, uma das mais importantes da Casa, desde o início do
mandato.
“É fundamental a participação da juventude nas discussões do país. Apesar do desejo
de renovação da sociedade com
relação a política, poucos jovens
acabam participando do processo eleitoral. Muito em função
da descrença na política. Por isso
ações como esta, de acompanhar
de perto o trabalho do Legislativo, são tão importantes para
aproximá-los da política”, disse
Aliel, que é o mais jovem parlamentar paranaense na Câmara
dos Deputados.

Câmara discute falta
de medicamentos
Da Assessoria
Piraí do Sul - A Câmara
de Piraí do Sul pediu esclarecimentos ao prefeito José
Carlos Sandrini sobre a falta
de medicamentos na Farmácia
Básica da cidade. Os questionamentos estão expostos no requerimento nº. 046/2018, aprovado
no Legislativo na sessão de
segunda-feira (08).
A proposição foi formulada
pelo vereador Márcio do Gás,
diante das constantes reclamações dos moradores. “Esta
Casa é procurada diariamente
por pessoas que vão fazer suas
consultas, muitas acordam muito
cedo, enfrentam filas e finalmente
passam pela farmácia básica do
município, porém recebem a
seguinte frase ‘Não temos esse
medicamento, está em falta’”,
expõe o documento.
No documento o parlamentar
solicita ao Executivo que informe
quais são os remédios disponíveis na Farmácia Básica e qual
é o valor destinado para compra
dos medicamentos.

Câmara aprova
outros três pedidos
de informação
O texto da matéria também
solicita a cópia integral do processo de aquisição dos remédios
e indaga de que forma a Prefeitura tem aplicado o valor de
R$ 2,2 milhões - liberados pela
Câmara ao setor de saúde através
do projeto de lei nº 018/2018.
“Alguns medicamentos geralmente são caríssimos e, por isto
mesmo, inacessíveis aos usuários
que dependem do seu uso constante e diário. A falta dos medicamentos acaba por provocar
aflições e estresse nos pacientes
e em suas famílias, que sofrem
por não saber se terão em mãos
os medicamentos necessários
para se curar e até mesmo para
manter à sua sobrevivência”, diz
o parlamentar.
A proposição foi aprovada por
unanimidade. O requerimento
será entregue ao prefeito nesta
semana, para ser respondido em
um prazo de até 15 dias.
Assistência Social
Além de buscar esclarecimentos sobre a Farmácia Básica

Municipal, a Casa Legislativa de
Piraí do Sul aprovou outros três
pedidos de informações nesta
semana. As solicitações são endereçadas ao Chefe do Executivo e
estão dispostas em requerimentos. As proposições discutem as
áreas da Cultura, Infraestrutura e
Assistência Social.
Cultura
O parlamento piraiense aprovou o texto do requerimento nº
044/2018, proposto pelo vereador Márcio do Gás. O documento procura explicações sobre
a situação do acervo do museu
que funcionava na “Antiga Prefeitura” e as peças que compõe o
patrimônio histórico municipal.
Infraestrutura
A Casa de Leis vai requerer
um posicionamento da Prefeitura
sobre a recuperação de um trajeto da Rua Gumercindo Sguário. Segundo informações, um
morador teria se disponibilizado
a consertar um prolongamento
da via pública, mas não obteve
autorização para executar o serviço.
A proposição cobra respostas
do Executivo sobre o pedido do
cidadão. A situação está exposta
no requerimento nº. 045/2018,
também encabeçado pelo vereador Márcio do Gás.
Repasse de Recursos
Nas considerações finais da
sessão desta semana, os parlamentares aprovaram o requerimento verbal (047/2018) do
vereador Luciano Solek.
A propositura apresenta as
dificuldades da Associação de
Proteção a Maternidade e Infância (APMI). O requerimento
alega, com base em um ofício
da instituição, que os recursos
públicos repassados à entidade
têm sido insuficientes para manter suas atividades. O documento
questiona se a Prefeitura tem
feito as transferências mensais
à APMI, e se há a possibilidade
de aumentar o valor do repasse
em 2019.
Trâmite
Depois de passar pelo plenário da Casa, as matérias serão
endereçadas ao prefeito José
Carlos Sandrini. A legislação
municipal diz que o Chefe do
Executivo tem 15 dias para responder as questões levantadas
pela Câmara.
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'OPERAÇÃO JUDAS'

Vara Criminal de Arapoti afasta presidente
Divulgação

Diretor-geral
e controladora
interna também
são afastados

NOSSA SENHORA DE APARECIDA

Tradicional procissão sairá
do Hospital Bom Jesus

Da Redação
Arapoti - Ação deflagrada
pela Promotoria de Justiça
de Arapoti e batizada como
'Operação Judas', cumpriu na
quarta-feira (10), mandados
de busca e apreensão contra fraudes em licitações na
Câmara Municipal entre 2016
e 2017. Segundo Ministério
Público do Paraná (MP-PR),
o presidente da Câmara, o
diretor-geral e a controladora
interna da Câmara, junto com
dois empresários e outros servidores da Casa, são suspeitos
de fraudar licitações para serviços de manutenção elétrica e
hidráulica.
Segundo informações do
Ministério Público (MP-PR),
mandados foram cumpridos na
Câmara Municipal, na residência do diretor-geral da Casa,
na sede de uma empresa investigada e em outros locais de

Da Assessoria

Fraudes em licitações implica presidente da casa, funcionários e dois empresários

Arapoti.
Cerca de 10 policiais e um
promotor de Justiça acompanharam o cumprimento dos
mandados de busca e apreensão.
As investigações, conforme
o MP-PR, mostram que procedimentos de fracionamento de
licitação e superfaturamento
de serviços foram executados.
Com os fracionamentos, os
suspeitos faziam contratações
diretas, sem a devida licitação.
O Ministério Público disse

Palmeira - Mais de 100 pessoas participaram da VIII Conferência Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente, realizada na quarta-feira (10), no auditório da Secretaria de Assistência
Social. Durante manhã e tarde,
governo, sociedade civil organizada e cidadãos puderam debater
e decidir as prioridades nas políticas públicas relacionadas ao tema.
O tema da Conferência foi
“Proteção Integral, Diversidade e
Enfretamento” e mobilizou os integrantes do Sistema de Garantia de
Direitos (SGD), crianças, adolescentes e a sociedade para a construção de propostas voltadas para
a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes nas políticas públicas.

Pena aos investigados
Os investigados podem
responder por fraude a licitação, com pena de dois a quatro
anos; por peculato, com pena
de 2 a 12 anos; por falsidade
ideológica, com pena de 1 a 5
anos; e por organização crimi-

nosa, com pena de 3 a 8 anos.
Acolhendo a pedido de
medida cautelar do Ministério
Público, a Vara Criminal de
Arapoti afastou o presidente da
Câmara Municipal da cidade,
Wesley Carneiro Ulrich, o diretor do órgão e a controladora
interna, de seus respectivos
cargos. A medida foi anunciada
já na tarde de terça-feira (9).
Desde então, os investigados
também estão proibidos de
manter qualquer contato com
os servidores da Câmara.

ETAPA AGORA É UMA DAS MAIS DIFÍCEIS

'CRIANÇA E DO ADOLESCENTE'

Conferência
Municipal
discutiu direitos

ter recebido, ainda, documentos ideologicamente falsos. Os
materiais devem ser analisados junto com depoimentos de
servidores que denunciaram o
esquema.

Ernesto Kugler receberá pavimento
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - As obras para pavimentação da Rua Ernesto Kugler
seguem a todo vapor.
As equipes começaram na
quarta-feira (10) uma das fases
mais difíceis e também uma das
mais importantes para resolver o
problema de alagamento da via,
que é a drenagem e canalização
da rua Machadinho, por onde
toda a água das chuvas será escoada. As obras estão ocorrendo na
Rua Machadinho, equina com a
Desembargador Mercer Júnior e
para resolver o problema de alagamento, a rua está sendo aberta
para receber novas canalizações,
mais modernas e eficientes.
A Rua Ernesto Kugler receberá pavimentação asfáltica,
drenagem, galerias pluviais e

Rua está sendo aberta para receber novas canalizações

Alagamento de
rua será resolvido
com drenagem

passeio. O projeto prevê investimento superior a R$ 1,5 milhão
e é fruto de emenda parlamentar
do deputado Plauto Miró, com a
contrapartida de 5% de recursos
próprios do executivo.

Ponta Grossa - A tradicional procissão em honra
a Nossa Senhora Aparecida,
nesta sexta-feira (12), inicia
às 14 horas, saindo do Hospital Bom Jesus e terminando
no Santuário Diocesano, com
missa celebrada pelo bispo
dom Sergio Arthur Braschi. A
procissão será transmitida ao
vivo pela Rádio Sant’Ana FM.
Na Paróquia Sebastião/
Santuário Diocesano de Nossa
Senhora Aparecida, desde o dia
3 acontecem novenas para preparar os fieis. Em cada noite
foi dada uma bênção específica: crianças, adolescentes e
jovens, pães e alimentos, água,
imagens e objetos, veículos,
casais, carteiras de trabalho e
trabalhadores, idosos e doentes, e, chaves de casas. Nesta
quinta-feira,
haverá oração
pelos falecidos. A celebração
ocorre às 19 horas.
Na Comunidade Nossa
Senhora Aparecida, no Núcleo
31 de Março, que completa 51
anos em 2018, foi organizada
uma peregrinação da imagem
da padroeira do Brasil pelas
casas dos doentes, acamados,
idosos e das pessoas afastadas da Igreja, em preparação à
festa de Nossa Senhora Aparecida, deste dia 12 de outubro.
Eram 12 andores que visitaram mais de 144 famílias da
comunidade, no 31 de Março,
Jardim Giana, Jardim Conceição 1 e 2 e Jardim Aroeira.
No dia 12, acontece missa e
coroação de Nossa Senhora,
às 19 horas; dia 13, haverá
terço missionário luminoso, às
18 horas, com a participação
das crianças da Catequese, e,
no dia 14, missa solene às 10
horas. Na programação social,
está prevista feira de pães e
macarrão caseiro, dia 6, a
partir das 11 horas; dia 12,

fogos, tarde recreativa e carreata, a partir das 12 horas; dia
13, venda do bolo de Nossa
Senhora Aparecia, com uma
medalhinha de ouro, a partir
das 15 horas, pastelada, bingo
e binguinhos.

Em Piraí haverá
carreata, gincana,
missa e churasco
Em Piraí do Sul, festa pelo
dia de Nossa Senhora Aparecida
incluirá carreata, missa, churrascada, gincanas e momentos
de oração. Tudo programado
para o Santuário de Nossa
Senhora das Brotas, onde os
festejos só perdem em importância para a comemoração do
dia padroeira, Nossa Senhora
das Brotas, em 27 de dezembro. A programação será aberta
às 9 horas, com a 20ª edição da
Festa do Motorista, que começa
com carreata reunindo centenas
de veículos entre caminhões,
tratores, ônibus, vans e veículos
de passeio, saindo da Igreja de
São José Operário no centro da
cidade, e se dirige ao Santuário
de Nossa Senhora das Brotas,
onde é realizada a asp ersão
dos veículos com água benta.
Em seguida, é realizada a
missa solene em frente à capela
de Nossa Senhora Aparecida,
no Caminho das Padroeiras,
na parte inferior do bosque do
santuário. Também é servido
almoço, que vai de churrascada
a lanches. À tarde, acontece
a já tradicional gincana ‘Corrida Maluca’, além da reza do
santo terço e Santa Missa, na
igreja principal do santuário,
às 19 horas. Este ano, o lema
da festa é ‘Menos álcool, mais
vida’, com o tema ‘Com Maria,
cristãos leigos sendo sal da
terra e luz do mundo’.

ATENDIMENTO

Finanças se especializa em
'microempreendedores'
Da Assessoria
Palmeira - Os Microempreendedores Individuais (MEIs)
tem ocupado importante porcentagem de negócios no mercado nacional e em Palmeira não
é diferente, tanto no setor de
comércio, como no de serviços.
Além da legalização do próprio
negócio, quem é microempreendedor tem outras vantagens
importantes como a facilitação
na burocracia, direitos e benefícios previdenciários, isenção
de impostos, simplificação da
escrituração contábil e fiscal e
possibilidade de contratação.
A Prefeitura de Palmeira,
através da Secretaria Municipal
de Finanças, inovou e preparou estrutura de atendimento e
equipe técnica formada por seis
profissionais, com objetivo de
suportar os interessados em formalizar seu próprio negócio, bem
como prestar atendimento de
apoio após a formalização como
microempreendedor individual.
Sem custos para o empreendedor, a equipe está disponível
para esclarecer dúvidas sobre
a abertura de um novo negócio, para efetuar a formalização
de MEI, direcionamentos para
abertura de alvará de funcionamento, realizar alterações
cadastrais, efetuar declarações
anuais, baixa de MEI, emissão de certidões, informações

referentes a NFs de comércio
e serviços, emissão de guias,
orientações sobre benefícios,
agendamentos para consultorias
e encaminhamentos para cursos
e palestras gratuitas.
Nesta semana os servidores
Gianlucca Alexander Poncheki
e Tayline Sviech estiveram em
Ponta Grossa participando do
Seminário Regional de Ambiente
de Negócios, promovido pelo
SEBRAE-PR. O objetivo é trazer experiências relacionadas a
tendências mundiais de inovação, melhorias para acesso a
créditos para fomento e também
tratativas relacionadas a formação de comitês de apoio.
Para o secretário de Finanças, Eloir José Voichicoski, é
importante que todas as dúvidas dos empreendedores sejam
esclarecidas com segurança pela
equipe, por isso a capacitação
intensa é fundamental. “Temos
que fazer a diferença como apoiadores e efetuar os direcionamentos de forma correta. Por isso, a
capacitação contínua da equipe
e o acompanhamento das tendências de mercado e inovações
podem trazer o diferencial para
um empreendedor”, comenta.
A Secretaria de Finanças
está localizada na Rua XV de
Novembro, 570, e o atendimento é das 8 às 17 horas, sem
fechar no horário de almoço. O
telefone é 3909-5031.
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CRM DIZ QUE MATERNIDADE PRECISA DE PEDIATRA

Maternidade
está sem pediatra
Diretora de
hospital afirma
que maternidade
não depende
de pediatra
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A redação do Página Um
recebeu, há pouco mais de uma
semana, denúncia anônima relatando que a administração do
Hospital Anna Fiorillo Menarim,
atualmente administrado pela
Cruz Vermelha, havia demitido
todos os médicos pediatras da
unidade. Segundo o relato, a unidade está mantendo as atividades
da maternidade sem a presença
destes profissionais. E, na tarde
de quinta-feira (11), novamente a
reportagem teve acesso a informações, vindas de dentro da unidade
hospitalar, de que ainda não há
pediatras atendendo no local.
Após a denúncia, a reportagem entrou em contato com o
Conselho Regional de Medicina

do Paraná (CRM – PR) para
saber se a medida é legal, ou seja,
se a maternidade pode prestar
atendimento, sem pediatras. Através da assessoria de comunicação,
o órgão informou que, de fato, a
ação é proibida por lei. Segundo a
informação repassada, em tese, a
unidade teria que ter pediatra sim,
porque apesar de todos os médicos estarem aptos a realizar todas
as atividades relativas a medicina,
cada um tem sua própria especialidade, afinal, em geral possuem
conhecimentos bem diferentes.
Por meio de nota, o CRM também mencionou que, a questão foi
repassada ao Departamento de
Fiscalização do Exercício Profissional do Conselho, e que, “contudo, não registrava tal problema
com tal dimensão, o que implicaria
na imediata adoção de providências”. Segundo a observação, “por
óbvio a ausência de pediatras em
maternidade eleva os riscos à vida
de bebês”. Dessa forma, teria sido
agendada uma fiscalização, para
averiguar os fatos.
Antes de entrar em contato
com o órgão estadual (CRM),
porém, a reportagem ouviu a dire-

tora administrativa do Hospital,
Eliana Reinaldo. Na ocasião, ela
afirmou que, por ter sido classificada pela 3ª Regional de Saúde,
de Ponta Grossa, como de baixo
risco, a maternidade não precisaria da presença de pediatras para
funcionar. “Essa classificação foi
feita com base na rotina dos atendimentos da maternidade, porque
aqui nós não atendemos a nenhum
parto de alto risco, e nem de risco
intermediário, portanto, trabalhamos com riscos habituais, ou seja,
risco baixo, e quando a realidade
é essa, realmente não há necessidade da presença de pediatras, só
precisa de um único profissional,
que atende tanto a mãe, como a
criança. Mesmo assim, nós mantemos profissionais que tem habilitação em pediatria, e que atendem
aos bebes após o parto, inclusive
realizando os exames tradicionais,
pós-parto”, explicou.
Os repórteres do Página Um
tentaram ouvir Eliana Reinaldo
novamente na quinta-feira (11),
para saber se novos profissionais
seriam contratados para a maternidade do Hospital, porém, não
houve êxito nas tentativas.

PRÓXIMA ETAPA DA COPA SC RACING

Castrense buscará vitória em rali
Começou a contagem regressiva para a terceira etapa da Copa
SC Racing – rali de regularidade
realizado em Santa Catarina,
com organização da SC Racing.
Os competidores se encontrarão
no dia 20 de outubro, na cidade
de Curitibanos – serra catarinense. O grid será composto por
veículos 4x2 e 4x4, com concentração e largada no Parque de
Exposições Pouso do Tropeiro,
na Rua Fioravante Ortigari, 707
– Universitário Waldemar Ortigari, às 9h31.
Além das categorias tradicionais oferecidas aos off-roaders
de carteirinha – Máster, Graduados, Turismo, Pais e Filhos e
Novatos –, a Copa SC Racing
também abre as portas para
quem possui um veículo convencional (4x2) e tem pouca (ou
nenhuma) experiência no rali
de regularidade. “Proporcionamos para quem quer que seja, a
chance de participar de um rali.
Basta ter o espírito de aventura
e querer se divertir”, argumentou
o diretor geral do evento, Edson
João da Costa, explicando que,

para este perfil de participante, a
trilha é diferenciada e sem obstáculos naturais que tragam riscos
de quebras mecânicas. “Temos
diversos motivos para convencer novos adeptos a disputar a
nossa Copa. Assim, basta escolher entre as categorias Família,
Novatos e Graduados”, completou.
A etapa de Curitibanos terá
aproximadamente 100 quilômetros, e passará por estradas
vicinais e adentrará fazendas
particulares da região. As médias
de velocidade serão variadas,
oscilando entre baixas, médias
e altas – a depender do tipo de
terreno.
E quem já confirmou presença no certame foi o navegador Igor Quirrenbach de
Carvalho, que lutará pelo pódio
da categoria Graduados. Ele –
que ocupa a sétima posição na
classificação geral – competirá
ao lado do piloto curitibano,
Marcelo de Freitas Gouveia –
que no ranking geral é vice-líder,
com 51 pontos – atrás somente
seis pontos do líder Lauro Jua-

rez Franco Gomes (de Itapema,
SC).
“Fiz apenas a primeira etapa
da Copa SC Racing, por isso,
não estou com a mesma pontuação que o Marcelo”, explicou
o castrense. “Quero ajudá-lo
a ser campeão da temporada
2018 e, para isso, concentração
e muita dedicação ao longo de
todo o trecho navegado serão
fundamentais nesta prova que
tem elevado nível técnico e exige
muito da pilotagem e navegação”. A dupla é a atual campeã
do Transcatarina pela Graduados, considerado o maior rali de
regularidade do País.
Depois de acelerarem, as
equipes terão a oportunidade
de aproveitar o resto do final
de semana em uma cidade que
reserva muitas belezas naturais e atrativos turísticos. A SC
Racing tem o compromisso de
proporcionar um rali de regularidade técnico, competitivo, mas
principalmente com o espírito de
amizade e união. As inscrições
estão abertas em www.transcatarina.com.br.

NO PARQUE LACUSTRE

Castro tem programação especial
Da Redação
Quarto feriado prolongado
do ano depois do Dia do Trabalhador e de Corpus Christi, o dia
de Nossa Senhora Aparecida que
acontece nesta sexta-feira (12),
deverá reunir no Parque Lacustre, uma multidão de pessoas, a
maioria católicos e devotos da
Padroeira do Brasil. A celebração começa às 9 horas com missa
concelebrada e encenação de uma
réplica da imagem encontrada nas
águas do rio Parnaíba, na cidade
de Guaratinguetá (SP) em 1.717,
apresentada pela segunda vez por
um grupo de jovens de Castro.
O evento conta com a participação das quatros paróquias
de Castro- matriz de Sant`Ana,
Perpétuo Socorro, Rosário e São
Judas Tadeu. Divino Espirito Santo
e Santo Expedito, novas capelas criadas recentemente e ainda
comunidades e capelas do interior,
também deverão marcar presença.
No ano passado, os festejos em

homenagem a padroeira, marcaram os 300 anos da aparicação
da imagem de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida.
A 2ª edição 'Castro Cidade
Alegria', promovida pela Prefeitura
Municipal de Castro, por meio da
Diretoria de Indústria, Comércio,
Turismo e Cultura, prossegue
no período da tarde, a partir das
13horas, quando haverá atrações
para as crianças- e que marca o
Dia da Criança em Castro-, com
recreação, pintura, cama elástica e
dança. Ás 15horas, show infantil
com diversos personagens.
Show com Daniel
No sábado (13) a partir das 13
horas acontece o 1º Encontro de
Motociclismo de Castro. Das 17 às
20 horas se apresentará a Banda
Força Maior. Às 20h30 será a vez
da dupla Elvis & Renan e a grande
atração da noite fica por conta do
cantor Daniel com show programado para as 22 horas.
No domingo (14) será realizado

Divulgação / Renato de Oliveira

Celebração no parque, deve
reunir uma multidão de fiéis
o 2º Torneio de Pesca Esportiva no
horário das 6h30 às 10h30.
Das 10h00 às 18 horas acontece o 1º Encontro de Carros Antigos e Clássicos. À tarde haverá
ainda, apresentações de grupos
folclóricos e danças com os grupos
Kokorozashi Taiko, Holandês de
Castrolanda, Sonnenstrahl de Terra
Nova e Matiando a Tradição.
Todos os dias terá praça de alimentação no Parque Lacustre.

Cruz Vermelha administra hoje o Hospital Anna Fiorillo Menarim

EM CASTRO

Caminhoneiros 'criam'
cooperativa em Castro
Divulgação

Criação da cooperativa teve impulso com a greve
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Caminhoneiros autônomos de
Castro se articularam e criaram
uma cooperativa para angariar a
união e benefícios para a categoria. De acordo com o presidente
da Cooperativa de Transportadores
Autônomos de Castro, Rodney de
Melo Larocca, o desejo de desenvolver esse projeto já era antigo
entre os caminhoneiros da cidade e
região, mas acabou se fortalecendo
durante a última greve da categoria,
realizada em maio deste ano. “Hoje
em dia, o motorista autônomo sozinho não é ninguém, então tínhamos
essa ideia, que vem de muitos anos
atrás, mas que acabou se consolidando mesmo através da greve. Foi
quando as pessoas viram a necessidade de se unir”, destacou.
No último domingo (7), os
52 caminhoneiros já cooperados
se reuniram, com uma advogada,
para criar o estatuto da cooperativa
e formar o conselho administrado
do órgão. A mais nova entidade
já tem sede e em breve deve contar também com um pátio, onde
os caminhoneiros querem integrar
serviços que irão proporcionar mais
praticidade e economia aos colegas
de trabalho. É o que explica um dos
membros do Conselho Fiscal da
cooperativa de autônomos, Rosnei
da Cruz Cardoso. “Já temos uma
opção onde poderá ser o nosso
pátio, trata-se de um espaço cedido
pelo Marcos Bertolini, da Calpar, mas ainda não temos certeza
se ficaremos por lá, de qualquer
forma, a ideia é disponibilizarmos
serviços que irão facilitar a vida dos
caminhoneiros nesse local, como
oficina, comércio de peças, troca de
óleo, entre outros”, destaca.
Segundo os membros da cooperativa, os serviços disponibilizados através da cooperativa devem
atender não somente aos cooperados, como a todos os caminhoneiros que passarem pela cidade e
que precisarem de algum tipo de
apoio, através de diferentes serviços. “A ideia é montar o pátio e
agregar valor, fazer uma espécie de
cargo shopping, como já existe em
várias cidades do país”, explica o
presidente.
Benefícios
“A criação de uma cooperativa
hoje representa muito para nós, é
um sonho antigo, de muita gente
e que certamente vai beneficiar a
muitos caminhoneiros. Por exemplo, queremos ter um tanque de
combustível no pátio, que vamos
abastecer comprando direto da distribuidora, o que nos dá a possibilidade de repasse com um preço mais
justo. Hoje o combustível leva 40%
do nosso faturamento, além disso,
pagaremos impostos mais baratos
através da cooperativa, também iremos buscar a destinação dos 30%

de frete das empresas da região
para os caminhoneiros associados,
já que são todos autônomos, porque
hoje o lucro que fica com atravessadores e transportadoras vai de 12 a
20%. Também queremos comprar
lotes de pneus e peças direto das
fábricas, com preços menores, para
repassar aos caminhoneiros, além
disso, seremos cooperados uns aos
outros, para apoio em geral. Por
exemplo, teremos um fundo para
apoiar em atividades cotidianas.
As vezes precisamos fazer o motor
do caminhão, o que pode custar
entre 15 e 20 mil reais, e nem
sempre temos esse dinheiro, com
a cooperativa, o motorista poderá
aciona-la, ela fará o pagamento de
todo serviço para que o caminhoneiro tenha condições de continuar
trabalhando, e depois, o mesmo faz
o pagamento parcelado para a cooperativa”, conta Rosnei.
Por enquanto os integrantes da
Cooperativa de Transportadores
Autônomos de Castro são caminhoneiros apenas do município, mas
segundo Rosnei, a entidade ficará
aberta para que motoristas de outras
cidades da região também possam
ser cooperados. E, as atividades
devem iniciar na sede administrativa em uma semana. “Estamos na
fase de busca de recursos, inclusive
fui a Brasília para isso mais de uma
vez, desde que surgiu o projeto,
mas dependeremos de esperar a
troca de governo agora, para ver no
que irão nos ajudar. Também estamos cuidando de um processo que
é bem burocrático, mas necessário. Queremos fazer tudo de forma
transparente e o mais correto possível”, comenta Rodney.
Já a escolha e abertura do pátio
deve levar cerca de dois ou três
meses, segundo Rosnei. Enquanto
isso, novas ideias vão integrando o
projeto. “A medida que a adesão à
cooperativa for avançando, e com
o crescimento, certamente teremos sobras de lucro, que podem
ser divididas entre cooperados ou
investidas em novos recursos, no
futuro também trabalharemos com
seguro, para cobrir roubos, acidentes, sinistros, e para dar assistência aos familiares dos cooperados
quando ocorrerem acidentes, e, a
ideia é podermos integrar caminhoneiros de toda região”, descreve o
conselheiro.
Ainda de acordo com o presidente da entidade, se possível, o
pátio também servirá para abrigar
os caminhões dos cooperados,
quando não estiverem trabalhando.
“Existem até uma lei municipal, para
a retirada dos caminhões das ruas,
além de que, guarda-los no pátio
é mais seguro, por isso, também
temos essa intenção, e, já temos
várias opções de onde poderia ser
o nosso pátio, porém, até agora só
apareceram locais que demandam
investimentos muito altos”, finaliza
Rodney.

NA CASTROLANDA

Centro Cultural
faz festa para
as crianças
Diferente do ano passado,
a festa do Dia das Crianças do
Centro Cultural Castrolanda vai
ser muito mais divertido e educativo. Além das brincadeiras
proporcionadas pelo Mundo da
Imaginação Eventos, o Grupo
Supera - Ginástica para o cérebro
-, também marca presença. Também acontece a exposição 'Pintando o 7', onde alunos do CMEI
Turma do Pererê expõe 20 quadros. Para quem não quer passar
o dia com o estômago vazio, o
Restaurante Raiz estará comercializando alimentos e bebidas.
Para quem não quer perder
um dia de festa, a programação
inicia nesse dia 12 e segue até
domingo (14), das 13 às 18
horas. O local ecolhido para
as brincadeiras foi o salão do
memorial de Imigração Holandesa - Moinho. Rafael Rabbers,
que todo ano promove esse
evento, lembra que entre as atrações está prevista o Teatro de
Fantoches, sempre às 15 horas.
Todos estão convidados, e a
entrada não terá custo.

NO BENTO MOSSURUNGA

II Mostra de
Talentos reúne
entidades de
serviços social
Da Assessoria
A II Mostra de Talentos promovida pela Secretaria Municipal
da Família e Desenvolvimento
Social, reuniu nesta quinta-feira
(11), no Teatro Bento Mossurunga, crianças, adolescentes,
jovens e idosos que utilizam equipamentos como os Centros de
Referência e Assistência Social
(CRAS), Centro de Referência
Especializado em Assistência
Social (CREAS), Serviços de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, Guarda Mirim, Centro
da Juventude Wallace Thadeu de
Melo e Silva, além da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).
Com 13 apresentações
incluindo dança, declamação de
poesia e teatro, os participantes
mostraram as atividades desenvolvidas nos círculos temáticos
dos serviços de convivência. "A
Mostra de Talentos é uma oportunidade dos usuários apresentaram o que fizeram durante o ano.
É uma alegria ver o quanto eles se
empenharam para estar aqui hoje
e mostrar esse bonito trabalho.
Estão todos de parabéns", disse
a secretária municipal da Família
e Desenvolvimento Social, Ana
Carolina Barros.
Divulgação

Cultura em alta no
Teatro Bento Mossurunga

A duplinha Lucas Marin Delou, 4 meses,
Richard C. Melo Bueno, 5 meses e Miguel Fonseca Sferra, 7 meses

Emilly Oliveira Mattos, 11 anos

Valentina, 6 anos e Arthur, 2 anos

Helena Rodrigues Carvalho

Luna Callaça, 2 anos

Sophia 11 meses
Mateus wisnievski 7 anos,
Manoella wisnievski, 2 anos
Laura, 2 anos e 6 meses

Isabelly Kauani,
1ano e 6 meses

Bernardo, 4 anos

Iza Helena, 8 Meses

Davi de Melo Santos, 4 anos
Thomas Augusto
Barreto Laroca, 2 anos

Mila, 8 anos

Irmãos Vítor, 3 anos, e Thaíza Pinheiro Ruthes, 7 anos

Valentina Carvalho Zarski, 4 Anos

Henrique Gabriel
Souza Schimidt 10 anos

Vitor Ivanoski Machiavelli, 4 anos e
Ana Julia Ivanoski Machiavelli, 6 anos

Paulo Samuel

Arthur Silva Nichetti,
2 meses e 10 dias

Lívia Maitê Kakimoto
Zabroski, 3 Anos

Isabela, 1 ano

Ana Vitória de
Paula Doin, 12 anos
Laura Korbës de Sá, 10 meses

Nicolly Woellner da Silva, 5 anos

Kauã Henrique Kopper de
Paula e Fernando Ruan
Kopper de Paula, 6 anos

Bernardo F. Barreto
Donato, 2 anos
Laura Korbës de Sá, 10 meses

Heloisa Telles Ditzel e João
Guilherme Telles Ditzel

Samuel, 5 anos

Valentinna K. Iarosinski
Pompeo, 4 anos

Pedro Henrique Bueno
Ivanoski, 10 anos

Henzo Gabriel Fietkoski de Jesus

As irmãs Emanuelle, 8 anos;
Isabella, 6 anos, e Heloísa
Palharini da Silva 7dias

Lívia Helena Ribas
Campos, 7 anos

Antony
Bernardo
Schimanski,
4 anos

Davi Machado, 1 ano e 6 meses

Júlia Camargo Hirota, 3 meses

Maria Valentyna, 4 meses

Bernardo e Arthur

Kaio Augusto Vasquez Estevam
e Bruno Vasquez Estevam

Vitória Lima Borba,11 anos

Enzo Vinícius, 5 anos

Pedro Henrique, 4 anos

Anna Clara Carneiro, 8 anos
e Rafaella Carneiro, 4 anos

Sabrina Rodrigues
Laroca, de 9 anos,
e Manuela
Rodrigues Laroca,
de 10 meses

Bethina Caneiro Furquim, 5 anos

Bernardo Lima e Silva, 6 anos
Samuel, 5 anos

João Guilherme Machado

Guilherme Valenga
Araújo, 2 anos

Lavínia Baniski

Rodrigo, 2 anos e dois
meses, e Jean, 14 anos

João Pedro
Carneiro Cogo,
1ano e 11 meses

Valentina Machado Izak, 8 anos

Miguel e Frederico
Peconick

Yuri Vinícius Socoloski

Joao Emanuel Galvão da Silva, 2 anos Lucas Murilo Barreto
e Maria Luiza Galvão da Silva, 7 anos Cardoso, 8 meses

Maria Vitória Vieira, 9 anos,
Ana Lívia Carneiro, 02 anos

Heloysa Moura
Gonçalves, 1 ano e 5 meses

Rafael Cordeiro de Ávila, 3 meses

Isadora, 7 anos

Cecília
Santos Ortiz,
1 ano

Valentina Plovas,
1 ano e 11 meses

Ana Flávia Maciel
de Lima, 7 anos

Lavínia Agostinho
Corrêa,1 ano e 6 meses

Kyara Luiza do Prado Barbosa, 5 anos;
Cauan Rafael do Prado Dias, 12 anos,
e João Vitor do Prado Barbosa, 7 anos

Classificados a partir de R$ 2,00
(42) 3232-5148
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A forma mais barata de fazer negócio!

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 TERRENO
LOCALIZADO NO
JARDIM SANTA CRUZ
Duas quadras para cima
do posto bom Jesus, e 10
minutos a pé para chegar
ao centro, com 12,5x50m
totalizando 625m2. Para
mais informações entrar
em contato no número; 42
99866-3771.

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
QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto,368
(Próximo ao Quartel). Telefone:
(42) 99929-7916.
ALUGA-SE
QUITINETE
Sala, cozinha, banheiro. Rua: José
Mazine Galeto. Para casal sem
filhos ou só 1 pessoa. Telefone: (42)
99919-0911 ou na Lanchonete Deilos (final do Quartel).

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
www.coquetel.com.br
© Revistas
COQUETEL
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DIARISTA / CUIDADORA
DE IDOSOS
Procuro serviços em empresas e
residências. Tenho experiência e
boas referências. (42) 99806-1854
(Cintia).
NIKON D 40
Vendo câmera fotográfica,
semiprofissional, da marca
Nikon D 40. Em perfeito
estado de uso. Valor de
R$ 1.300. Revisada. (42)
9 9972-0758.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
SAULO C. S. CARVALHO TRANSPORTES EPP torna público
que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para EXTRAÇÃO DE
SAIBRO a ser implantada na localidade do Sítio dos Cedros, Distrito
de Aparição, zona rural de Castro-PR.

Fibra de bração
Assomplantas
Fibra
de Projeto
bração
têxteis
plantas
paraense
Projeto
têxteis
paraense

ditongodo cra do caDivisão
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tolicismo
ditongo
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(Gram.) cra séc.
VI
em 2 síla- no
tolicismo
bas (Gram.) no séc. VI

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$ 600, (já incluso água)
mais luz. Sem garagem. Tratar no
(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 96489160.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO
SAULO C. S. CARVALHO TRANSPORTES EPP torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença de Operação para EXTRAÇÃO DE SAIBRO a ser implantada na localidade do Sítio dos Cedros, Distrito de
Aparição, zona rural de Castro-PR.
Cabo de
barcas
Cabo de
barcas

Museu
carioca
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Concubino
carioca
(pl.)
Concubino
(pl.)

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (12/10)
Érico avista uma cabana
na praia e Jade se acalma. Mel
pede que Gabriela e Rafael não
cancelem sua viagem e afirma
que Paulo e Marli cuidarão dela.
Rosália permite que Maria Alice
durma na casa de Alex. Álvaro
se declara para Verena. Pérola
desconfia do sumiço de Jade
e Érico. Jade confessa a Érico
que está com medo de passar
a noite sozinha na praia. Érico
consegue avisar a Pérola que
ele e Jade estão bem. O barqueiro volta para buscar Jade e
Érico na praia. Jade se declara
para Érico e os dois se beijam.
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8 E 9 DE DEZEMBRO

Áries: Viagem ou programa cultural pode despertar seu interesse.
Seja nas amizades ou no contato
com pessoas queridas.

Libra: O astral é favorável para
fazer passeio ou viagem rápida. Você
pode encontrar soluções criativas
para algumas situações do dia a dia.

Touro: Você fará o possível
para estreitar os laços com as pessoas queridas. Vai ser mais fácil se
desapegar: faça doações e livre-se
de tudo o que não utiliza mais.

Escorpião: Assuntos financeiros podem exigir atenção -- a boa
notícia é que tudo deve correr numa
boa. Será mais fácil mostrar o que
pensa.

Gêmeos: O astral será favorável para entrar em contato com amigos e familiares. Sua popularidade
está em alta e você fará o possível
para deixar a solidão bem longe.

Sagitário: Hoje, você tem tudo
para esbanjar energia. O dia
será favorável para praticar atividades físicas. Deve receber um dinheiro
que não estava esperando.

Câncer: Aproveite o feriado
para resolver assuntos pendentes, já
que vai sobrar disciplina para cuidar
do que exigir sua atenção.

Capricórnio: Sua autoconfiança tem tudo para crescer e isso
ajuda a realizar planos em todos os
setores da sua vida.

Leão: Clima de alto-astral em
casa e com os amigos. Com a Lua
em seu paraíso astral, você tem tudo
para se divertir. Paquera vai rolar em
clima descontraído.

Aquário: Dia para se divertir
em passeio com os amigos. O desejo
de mexer no visual pode crescer.
Programa com a turma vai trazer
boas oportunidades de paquera.

Virgem: Os astros mandam
excelentes energias para quem tem
planos de viajar, passear ou apenas
curtir a companhia das pessoas queridas.

Peixes: Logo cedo, viagem ou
contato com alguém de fora anima
o feriado. Cuidados com a aparência
e você pode causar ótima impressão
por onde passar.

'Planeta Mais' divulga site
Cumprindo a proposta de disseminar ideias simples, mas que
podem mudar o mundo, a organização do “Festival Planeta Mais”,
que acontece nos dias 8 e 9 de
dezembro no Centro de Eventos
de Ponta Grossa, lançou o site
do evento. Nele, os interessados
podem conferir quais ações serão
desenvolvidas, grade de shows e
valores dos ingressos. O endereço
é www.festivalplanetamais.com.br.
“Propomos a você um desafio:
queremos que durante dois dias de
experiências em torno da música,
da arte, da gastronomia, da felicidade e da sustentabilidade você se
torne uma pessoa mais atenta às
questões ambientais”, afirmam os
organizadores.
Entre os destaques do site
estão os editais do concurso “PG
Sem Impacto” que busca o engajamento de instituições públicas e
particulares do Ensino Fundamental, Médio e Superior. Serão distribuídos R$ 30 mil em prêmios (R$
5 para o Ensino Fundamental; R$

10 mil para o Ensino Médio e R$
15 mil para o Ensino Superior). No
site também é possível ter noção da
estrutura que vem sendo pensada
para o Festival. Entre elas está a
decoração com 250 móveis feitos
de materiais recicláveis que posteriormente serão doados as escolas
públicas municipais. A página traz
ainda explicações de ações de atitude que irão se desenvolver para
além do evento, como o “Planeta
sem bituca”, “Cabide Solidário”,
“Lixo zero”, “Planeta sem canudo”
e “Rede Sustentável”.
Onze shows
No sábado (08) passarão
pelo palco principal do Centro de
Eventos 1kilo, Maneva, Iza, Projota, Fernando e Sorocaba e Jerry
Smith. No domingo (09) o Festival seguirá com 3030, Um44k,
Cidade Negra, Henrique e Juliano
e a DJ Bárbara Labres. Cada show
terá duração mínima de uma hora
e vinte minutos. As apresentações
serão completas e ao vivo.

O TEMPO NÃO PARA
Sexta-Feira (12/10)
Samuca se sente culpado por
ter beijado Waleska. Damásia
prepara a comida do restaurante
com a ajuda de Elmo. Amadeu
fica encantado com o quadro de
Marocas encontrado no Albatroz e se apropria da obra de
arte. Emílio conta a Belém que
conseguiu ter acesso a documentos referentes à guerra do
Paraguai e tem esperança de
encontrar alguma prova contra Dom Sabino. Natália beija
Bento. A comida de Damásia
faz sucesso. Dom Sabino se
surpreende ao encontrar o baú
vazio. Amadeu mostra a Emílio e Mariacarla a apólice de
seguros do Albatroz. Agustina
fica desolada ao saber por Dom
Sabino que os documentos não
foram encontrados. Waleska
procura Samuca e o surpreende
com um novo beijo.

O LADRÃO AZARADO
Um homem rindo muito conta
para o amigo:
- Hoje às 03:30 da manhã
entrou um ladrão lá em casa...
O amigo diz:
- Caramba, cara!!!! Um
ladrão entrou na sua casa e você
está rindo??E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha
mulher achou que era eu che-

ESPELHO DA VIDA
Sexta-Feira (12/10)
Cris se culpa pelo acidente, e Américo se aproveita
da situação. Margot desconfia
de Américo, que é levado para
o hospital. Dalton garante a
Cris que o estado de Américo
é bom. Cris acredita que Alain
era Danilo em seu passado. Isabel tenta se aproximar de Cris.
Mariane comenta com Josi que
planeja influenciar Alain para
conseguir o papel de Julia em
seu filme. Margot se preocupa
quando Priscila questiona o
passado de Isabel e Alain. No
Rio de Janeiro, Alain se encontra com os atores do filme. Cris
volta à casa de Julia para encontrar Danilo no passado.
SEGUNDO SOL
Sexta-Feira (12/10)
Gorete confessa que Natalino é o pai biológico de Badu.
Karola confronta Laureta sobre
a história de sua vida. Laureta
revela a Karola que Beto e Luzia
já sabem que seu filho está vivo.
Clóvis decide perdoar Gorete e
os dois se casam. Ícaro e Rosa
reatam e se amam. Beto e Ionan
vão atrás de Karola, que nega
o envolvimento com o bebê de
Luzia. Valentim defende Karola
de Beto e Ionan. Manu discute com Rosa, e Acácio tenta
apaziguar a namorada. Agenor alerta Zefa sobre o estado
de Severo. Zefa leva Severo
de volta à mansão, e Roberval
se enfurece. Selma e Doralice
sofrem as ausências de Maura
e Ionan. Luzia questiona Rosa
sobre o paradeiro de seu filho
com Beto.

gando bêbado.
ÚLTIMO SORRISO
Um senhor morre e o seu
melhor amigo vai ao velório.
Para fazer bonito resolve
dizer algumas palavras...mas sua
dentadura cai sobre o caixão e
para não pagar mais mico ainda,
diz:
- Vai amigo, leva meu último
sorriso.

SEXTA-FEIRA, 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2018
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OPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

PRF lança nova operação no feriado
Divulgação

Obras em
rodovia estão
proibidas
para garantir
a segurança
nas pistas
Da Redação
Com quatro dias de duração, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou à zero hora de
quinta-feira (11), a Operação
Nossa Senhora Aparecida em
todo o país. A fiscalização da
PRF termina no final de domingo
(14).
Entre os focos da atuação
dos policiais rodoviários federais
estão o combate à embriaguez ao
volante, o controle de velocidade
com radares portáteis e a fiscalização de ultrapassagens proibidas. O transporte de crianças e a
abordagem de motociclistas são
outras prioridades.
Com reforço de policiais que

Trabalho das autoridades de segurança começou ainda na quinta-feira

atuam na área administrativa da
PRF, a operação terá ainda ações
de educação para o trânsito.
No feriado do ano passado,
em cinco dias de operação, oito
pessoas morreram em acidentes
nas rodovias federais do estado.

EM PONTA GROSSA

Motorista é
assaltado no
velório do pai

Outras 126 ficaram feridas. A
PRF atendeu 163 acidentes.
Previsão de movimento
Os horários de maior movimento devem se concentrar na
manhã de sexta (12) e na tarde e

noite de domingo (14).
A expectativa da PRF é de
que, no Paraná, o fluxo de veículos seja pelo menos 20% superior à média registrada em dias
comuns.
Com o objetivo de garantir a

Carambeí registra prisões e apreensões

Da Redação
Ponta Grossa - Até o fechamento dessa edição, nenhum
dos dois suspeitos que assaltaram e roubaram o carro de uma
vítima na região central de Ponta
Grossa, na madrugada de quintafeira (11), tinha sido localizado
pela polícia. O veículo foi tomado
em assalto, quando o proprietário
chegava no velório do pai.
Por volta das 00h40, logo
que deixou o veículo na rua
Professor Colares já próximo da
capela Mortuária São José, para
onde se dirigia para o velório do
pai, a vítima foi abordada por dois
homens armados que anunciaram
o assalto. Além de roubarem o veículo - um Renaul Sandero, de cor
vermelha, ano 2016/2017, com
placas BAU-9069, os ladrões
ainda levaram o aparelho celular.
De acordo com o boletim policial, a dupla de assaltantes abandonou o local, fugindo em direção
a avenida Ernesto Vilela.

NO FUNDÃO

Preso por
porte ilegal de
arma de fogo
Da Redação
Na quinta-feira (11), a polícia civil de Castro prendeu um
homem por porte ilegal de arma,
na localidade do Fundão.
Conforme o boletim policial, a pessoa identificada como
F.R.R, de 50 anos, tinha em
seu desfavor mandado de prisão expedido pela Justiça local.
Ainda pelo período da manhã,
uma equipe policial foi até o local
indicado e depois de encontrar o
suspeito, acabou encaminhando
o homem para a 43ª DRP, onde
agora encontra-se a disposição
da própria Justiça.
Divulgação

F.R.R, 50 anos, foi
encaminhado para a delegacia

Carambeí - Na quarta-feira
(10), duas pessoas foram presas
e outros quatro mandados de
busca e apreensão foram cumpridos em Carambeí, pela Polícia
Civil. A ação teve apoio de policiais militares.
A operação foi batizada de
'Clínica Geral', e de acordo com
a polícia um dos alvos foi preso
por descumprir medida protetiva
e acabou detido preventivamente.
Já o segundo suspeito foi preso
por crimes cometidos em 2009.
Segundo o mandado de prisão, o autor causou acidente com
nove vítimas com um carro que
tinha furtado momentos antes.

Divulgação

* Com informações
da Assessoria

Trio rouba automóvel de
revendedora em Castro
Da Redação
Na quinta-feira (11), um
veículo foi furtado do interior de
uma revendedora em Castro.
Três ladrões invadiram a
empresa localizada na rua Javert
Madureira, na vila Rio Branco,
e depois de anunciar o assalto
retiraram do interior da loja

um VW/Gol da cor azul, placas ADK-3250, ano 91/92,
e abandonaram o local com o
veículo furtado, tomando rumo
ignorado.
De acordo com o boletim
policial, o crime foi registrado
no começo da madrugada, por
volta de 00h10. Até agora, ninguem foi preso.

Policiais cumprem mandados
Ele foi condenado por lesão corporal e furto, e tem passagens
pela polícia por roubo.
As duas prisões não têm ligação, ainda conforme a polícia.
Além das prisões, durante a
operação os policiais apreenderam um veículo e três celulares.

De acordo com a polícia, o
veículo foi utilizado, neste ano,
no roubo de dois malotes em
Carambeí.
O proprietário do veículo foi
levado para delegacia para prestar esclarecimentos, não havendo
mandado de prisão contra ele.

EM OFICINAS

GM prende foragido da Justiça em PG
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Guardas
Municipais de Ponta Grossa,
prenderam um foragido da Justiça na quarta-feira (10). A
prisão foi realizada depois que
o homem invadiu uma residência
na região de Olarias e acabou
sendo perseguido pelo dono da
casa.
Viaturas da GM faziam
patrulhamento na região de Olarias quando foram abordadas por
um homem. O rapaz contou que
seguia uma pessoa que tinha acabado de invadir sua casa e furtar
vários objetos.
Quando o responsável pelo
furto notou a presença da GM,

Orientações para
uma viagem segura
Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais
veículos, ultrapassar apenas
quando houver plenas condições
de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais orientações da
Polícia Rodoviária Federal para
reduzir o risco de acidentes.
A PRF também orienta os
usuários de rodovias, mesmo

antes de viagens curtas, a fazer
uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos
pneus, do sistema de iluminação,
dos equipamentos obrigatórios,
do nível do óleo e do radiador,
entre outros itens.
Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar,
na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou
com sono aumenta o risco de o
motorista cometer erros. A cada
três ou quatro horas de viagem,
é recomendável uma pausa para
descanso ou revezar a direção do
veículo.
Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas
em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo
menos 30 metros do veículo.
O uso do cinto de segurança
e da cadeirinha para crianças é
imprescindível –esses equipamentos podem fazer a diferença
em caso de acidente.

NA VILA RIO BRANCO

'OPERAÇÃO CLÍNICA GERAL'

Da Redação

segurança e a fluidez do trânsito,
a PRF proibiu as obras em rodovias durante o feriado, à exceção
daquelas emergenciais ou que
não possam ser interrompidas.
Conforme portaria emitida
pela PRF, caminhões bitrens com
dimensões excedentes e caminhões cegonhas estão proibidos
de circular em rodovias federais
de pista simples no horário das
16h00 às 22 horas,durante o
feriadão. A restrição também
vale para a manhã de sábado
(13), das 06 horas ao meio dia.

NO SOCAVÃO

Rapaz é descoberto
com moto furtada
Da Redação
Na manhã de quinta-feira
(11), uma equipe da Guarda
Municipal conseguiu descobrir
o paradeiro de uma motocicleta
que havia sido furtada na região
de Castro.
Conforme boletim policial, o
suspeito estaria de posse de uma
moto da marca Honda roubada

há uma semana em Castrolanda.
O veículo foi encontrado na região
do Socavão. Depois de ser abordado, o rapaz identificado pelas
iniciais W.A.B.S, acabou confessando que a moto estava escondida no interior de um paiol.
Diante desse fato, o rapaz foi
preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil, junto com a
a moto apreendida.

NA REGIÃO CENTRAL

Detido em via pública
Da Redação
Foragido é peso em meio ao matagal
ele fugiu em direção a um matagal. O local foi cercado e o
homem acabou preso - ele resistiu a prisão e os guardas tiveram
que usar força moderada para
rendê-lo. Ao consultarem o nome
do rapaz no sistema, os guardas
descobriram que ele era procu-

rado da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto.
O material que havia sido furtado da residência (um botijão de
gás e uma furadeira) e o homem
preso foram encaminhados à 13ª
Subdivisão Policial (13ª SDP)
para os procedimentos cabíveis.

Na quarta-feira (10), policiais militares em patrulhamento pela região, avistaram
um veículo estacionado em atitude suspeita, em via pública.
Logo que os policiais se
aproximaram, no interior do veículo- um Honda/Civic estava um
rapaz que foi abordado e identi-

ficado. Com o rapaz de 19 anos,
a equipe militar encontrou no
veículo um cigarro de maconha
e ainda uma porção de drogas.
Diante desse fato, o rapaz
acabou detido e encaminhado
para a delegacia, onde foi
lavrado termo circunstanciado.
O caso foi registrado por volta
das 21h45, na rua Basílio
Chrun.

10

VOCÊ SABIA ?? PRODUTOR RURAL

Sexta-feira, 12 a 15 de Outubro de 2018

Foi prorrogado para até 31 de dezembro
de 2018,o prazo de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural (CAR), ainda não fez?

Regularização de Imóveis
*Retiﬁcação *Desmembramento
*Uniﬁcação *Usucapião

Georreferenciamento Rural
*Certiﬁcação no Sigef (INCRA)

Levantamentos Topográﬁcos
Projetos de Engenharia
Locação de Obras
(42)

Serena

Divulgação

Divulgação

Imad

Divulgação

Fotógrafo Roberto Donaire com
trabalhos em editorias para Vogue, Playboy, Elle, Trip, Marie Claire,
agora com estudio em Castro.
Na foto, Donaire com Claudia
Faria Cardoso. Sucesso!

Felicitações a Imad
Safaoui que comemorou
a passagem de
seu aniversário
nessa quarta-feira (10)
Divulgação

Facebook.com/TopGan Topograﬁa

Divulgação

Café da manhã Rede Farmácia Serena, unidos pela prevenção. "Nós apoiamos
essa causa Outubro Rosa / Novembro azul".Cuide agora, cuide sempre!
Divulgação

Mamãe

Ênfase para o casal Juliana
Comemorando um ano da princesinha Hellena, a Vieira e Marconi Vieira
mamãe Dafiny Mayara Lara recepcionou familiares
e amigos com uma linda festa temática. Parabéns!

9 9963-4356
9 9824-7040

A espera de
um filho é a
sensação mais
sublime que
pode existir,
assim está a
bela mamãe
Larissa Rosa
a espera de
Arthur Valentim

Ainda em
tempo de
registrar os
25 anos de
casados de
Evelise e
Gerson Sutil,
celebrado
no dia 29 de
setembro.

Divulgação

Divulgação

(18)

Divulgação

Equipe Baby & Cia, reinaugura sua novíssima loja.
Na foto a proprietária Azenir com a equipe
Divulgação

Konstance Johnsson Kremer, Rafaela Laroca,
Micheli Zadra Prestes, Marcia Menarim e Fernanda
Fogaça Netto, no happy hauer do Empório Castroville

Quem comemora nova idade nesta sexta (12) é a bela Sônia,
ladeada pela neta Bethina e esposo José Pedro. Parabéns!

12/10

João Duarte Meira
Vantuir Roberto Castanho

13/10

Ana Paula Nosko
Pablo Ricardo G. Pinheiro
Rosina Pereira J. Cardoso

14/10

Calixto Abrão
Edilson Baggio
Márcia Regina M. Schultz
Bel Paredes
Francisca Mº de Fauw
Vanessa Kardine Dalcomuni

15/10

Rosiane de Fatima de Lima

