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bndes APROVA r$ 125 MILHÕES

Castrolanda terá fábrica de leite em
pó e unidade de produção de leitões
A Diretoria do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) aprovou financiamento de
R$ 125 milhões para a Castrolanda Cooperativa Agroindustrial. Os
recursos serão aplicados na implan-

tação de uma fábrica de leite em pó,
anexa a unidade de beneficiamento
de leite já existente, em Castro, e em
uma unidade de produção de leitões,
em Piraí do Sul. Com capacidade de
produção de três toneladas por hora,

a nova fábrica deve ser inaugurada
em agosto de 2019. O investimento
possibilitará ainda a ampliação em
5% da produção de creme de leite.
Já a unidade de leitões, que deve
estar pronta em janeiro de 2019,

terá capacidade de alojamento de
6.500 matrizes e seguirá orientações
de bem-estar animal. Os dejetos
gerados serão tratados e utilizados
como biofertilizante para a produção
página 5
agrícola.

Divulgação
Divulgação

Rangel assina
com a Caixa

TERMOELÉTRICA DIZ QUE problema será solucionado

POLUIÇÃO QUE INCOMODA
NOVO mascote com a
vice-prefeita Helinez

LANÇADO EM EVENTO

Sema lança
'Super Recicla'
para tibagianos
A Prefeitura de Tibagi,
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema),
apresentou na sexta-feira (12)
o novo mascote da coleta
seletiva, o Super Recicla. O
lançamento ocorreu durante
o evento 'Diversão em Família', organizado pela Secretaria Municipal de Educação
e Cultura (Semec), na Praça
Edmundo Mercer, para comemorar o Dia das Crianças.
		

Divulgação

Moradores de Carambeí estão sofrendo com as atividades de uma
termoelétrica que começou a operar há cerca de cinco meses no município.
A empresa que fabrica e comercializa energia, está localizada às margens
da PR 151, próximo aos bairros Jardim El Dourado, Bela Vista 1 e 2 e
Boqueirão.
O fato é que a empresa, que tem muitos moradores nas suas proximidades,
emite fumaça, barulho, cheiro e fuligens densas e em grande quantidade, 24
horas por dia. E, segundo um morador e vizinho da empresa, a termoelétrica
não usa filtros para amenizar a liberação das impurezas no ar. Por outro lado,
a empresa garantiu à reportagem do Página Um que nos próximos dias o
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problema estará solucionado.

PREFEITO Rangel e Adriano,
superintendente da Caixa

O prefeito Marcelo Rangel
contratou na tarde de segundafeira (15), com a Caixa Econômica Federal, operação de
crédito pelo programa Finisa,
no valor de R$ 60 milhões.
Desse total, R$ 55 milhões
serão voltados a investimentos
de pavimentação asfáltica no
Município, e os outros R$ 5 milhões para a área de informática
página 3
e tecnologia.

região central
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'Guarda'
prende
ladrão em
flagrante

PELA BUSCA DO TRI

Caramuru
vence a
primeira partida
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O Caramuru venceu o primeiro jogo pela disputa do título
Paranaense de Voleibol masculino, divisão A, pelo placar de
3 sets a 1. A partida aconteceu
no sábado (13), na Arena, em
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Ponta Grossa.

Cida envia
proposta para
manter os
benefícios fiscais
página 3

PALMEIRA

Certidões em dia
garatem 100%
dos recursos
'ENCONTRO COMA A SANTA'

Divulgação / Renato de Oliveira

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

Divulgação

PM descobre
20 mudas DE
MACONHA EM
TELÊMACO

página 2 - Carrilho

Diante de exigências definidas
pela legislação e também pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, as
certidões negativas são definidas
como um instrumento regulador
dos municípios, a exemplo de
página 3
Palmeira.

PRE REGISTRA

11 mortes
no feriado
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Deputada aline
participa de
encontro com
bolsonaro

R$ 60 MILHÕES

Uma multidão de fiéis - devotos da Senhora da Conceição
Aparecida - acolheu na sexta-feira (12), no Parque Lacustre, a
chegada da imagem da Santa. Ao final da celebração, três barqueiros
página 5
encenaram o encontro com a imagem.		

Superando a meta inicial de arrecadação, a campanha do Dia
das Crianças, promoção da Vara e Promotoria da Família, Infância
e Juventude de Castro, com o apoio de parceiros, fez a alegria de
página 5
muitas crianças castrenses e da cidade de Carambeí.

Balanço do Batalhão de Polícia
Rodoviária estadual, divulgado na
segunda-feira (15), aponta que
houve no feriado prolongado de
Nossa Senhora de Aparecida 70
acidentes de trânsito, com 64 pessoas feridas e 11 mortes. página 7
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

E VIVA A FESTA
O assunto parece chato, mas tem a sua retórica. Enquanto o prefeito promove a gastança, usando parte do
dinheiro licitado para festas e eventos, diga-se de passagem, quase R$ 4,5 milhões, a maternidade do Hospital
Anna Fiorillo Menarim ficava sem Pediatra nesse final de semana, e marginais de plantão invadiam o Centro de
Especialidades Médicas da Vila Rio Branco. Poderia o prefeito, com todo o conhecimento adquirido ao longo dos
seus dois primeiros mandatos, buscar soluções para esses problemas? No caso do hospital, exigir o especialista, e
no que diz respeito ao Centro de Especialidades Médicas, colocar alarmes. Poderia! Em vez disso, lava suas mãos.
E viva a festa!

ALINE NO RIO
Aline Sleutjes esteve no Rio
de Janeiro na semana pós-eleição, onde manteve agenda com
eleitos do PSL e conheceu seus
parceiros de Câmara e Senado
Federal. Diferente de outros
tempos, Jair Bolsonaro marcou
presença sim, mas estava 'blindado' até para os seus eleitos.
Quem chegou perto, só a alta
cúpula.
CALMA
Independente do resultado das urnas, Jair Bolsonaro
- segundo palavras de Aline disse a todos para terem calma,
aguentar firme os próximos
quinze dias, pois o propósito

ainda é muito grande.
BANDIDOS AGEM
A ação de marginais no
Centro de Especialidades Médicas da Vila Rio Branco, nesse
final de semana, só faz aumentar a estatística desse tipo de
crime. Que, ao final das contas,
quem acaba pagando o pato é a
comunidade, que fica sem mais
esse serviço. Mas, eu daria uma
sugestão para o chefe do executivo municipal. Em vez de gastar milhões com festa, poderia
licitar sistemas de alarmes para
esses locais. Com certeza, esses
marginais de plantão pensariam
duas vezes antes de agirem, e
daria tempo da 'Guarda' chegar.

Divulgação

O trunfo é paus
A eleição deste ano constitui
um marco avançado contra a velha
política. O voto em Bolsonaro, que
chegou perto de vitória no primeiro
turno, teve mais uma função purgativa contra a mesmice da política do
que, propriamente, o reconhecimento
às qualidades do protagonista da
direita. Tratou-se de um antivoto. O
recado do eleitor foi claro: “políticos
obsoletos, deixem seu campo. Ou
nós os expulsaremos da moldura”.
Uma leva de figuras tradicionais foi
despedida do Congresso.
O voto em Haddad tem significações, a partir do engajamento do
eleitorado do Nordeste ao lulismo,
na esteira do Bolsa Família, acesso
ao consumo e as águas do São Francisco, que os nordestinos atribuem ao
“pai Lula”. Um voto do coração. É o
contraponto às posições ultraconservadoras do capitão e ao elo que o liga
aos tempos pesados da ditadura.
O fato é que as escolhas para
governos e parlamentares denotam a decisão do eleitor de abrir o
ciclo da renovação. Nomes que vestem o manto de outsiders, como o
empresário Romeu Zema, em Minas

* Gaudêncio Torquato

Gerais, e o juiz Witzel, no Rio de
Janeiro, que ganham a condição de
favoritos, surpreenderam. E o furacão que se abateu sobre figuras
carimbadas foi sem piedade. Nunca
se viu uma estocada tão fulminante
sobre a velha política.
O PSDB quebrou-se e virou uma
porção de cacos. Foi o maior perdedor da campanha. A social-democracia, sob a imagem do tucano, vai
passar um bom tempo no tabuleiro,
tentando reconstruir seu ideário,
renovar suas carcomidas lideranças,
achar um meio de sobreviver. Da
mesma forma, o MDB foi jogado no
despenhadeiro, elegendo apenas 34
deputados (eram 66) e ficando como
quarta bancada. Já o nanico PSL, do
capitão Bolsonaro, elegeu 52 parlamentares na Câmara, vindo logo
atrás do PT, que, mesmo perdendo
deputados, continua como primeira
bancada. Ocorreu ainda dispersão
de votos por legendas pequenas.
O puxão geral de orelha pegou,
de soslaio, até os institutos de pesquisa, que não atinaram para a
expulsão de figuras históricas da
moldura política. Essa desculpa de

dizer que pesquisa flagra apenas o
momento, não trazendo resultados,
é esfarrapada. As pesquisas captam
também tendências.
O segundo turno deverá ser contundente, com enfrentamentos cheios
de ódio. Trata-se de uma disputa
entre direita e esquerda, entre PT
e anti-PT. A dúvida será se o Nordeste, com seus 26% de votos, tende
a melhorar a votação de Bolsonaro e,
ainda, se Haddad poderá aumentar
seus votos no Centro, Sudeste, Sul,
Centro Oeste e Norte, onde colheu
derrotas. O Sudeste concentra o
maior eleitorado do país e os maiores núcleos – profissionais liberais,
sindicatos, mulheres, comerciários,
setores produtivos etc. Teria o PT
condições de abocanhar parcela de
grupamentos mais esclarecidos diante
da possibilidade de se reabrir o ciclo
do medo com Bolsonaro? O antipetismo no Sudeste é muito forte. A
onda do capitão reformado avançou
por estas bandas, com envolvimento
de bancadas corporativas – evangélicas, agronegócio, entre outras.
Se Haddad vencer, terá de se
ancorar em outras políticas que não

as da era PT no poder. O mundo
e o país mudaram. Se Bolsonaro
ganhar, só terá condições de governabilidade se for capaz de reabrir o
processo de reformas: previdenciária,
tributária e política. Pelo menos essas
três. O eleitor mostrou que quer respirar novos ares. Mudar padrões.
Ver melhoria dos serviços públicos.
Diminuir a bandidagem nas ruas.
Não haverá eficácia se essas reformas
forem construídas com os tijolos do
populismo.
Quem quer que seja o vitorioso,
terá de construir eficiente articulação
com o Congresso. A real politik vai
pôr as cartas na mesa. Como ser
duro e, ao mesmo tempo, flexível para
atender o confessionário político? A
política econômica seguirá o rumo
liberal ou terá pitadas de forte intervenção do Estado? As perspectivas
são sombrias à direta ou à esquerda.
O fecho é trágico, mas necessário. Hobbes dizia: “quando nada
mais se apresenta, o trunfo é paus”.
* Gaudêncio Torquato, jornalista,
é professor titular da USP, consultor político e de comunicação.

A fuligem que sai das chaminés de uma termoelétrica de Carambeí,
não perdoa nem os pobres animais que acabam sendo vítima da poluição e consequente sujeira, o que dizer as pessoas. O caso que está no
Ministério Público, promete um final feliz nos próximos dias, mas até lá,
todos pagam o preço.

ERRAMOS
No editorial 'E O PEDIATRA?', publicado na edição de número
3190 - 12 a 15 de Outubro de 2018 - na página 2, quarta linha, escrevemos 'e dois locais ganharam a cena em Castro', o que na verdade deve
ser corrigido para 'e dois casos ganharam a cena em Catro'.
Na página 6, também na edição de número 3190, foi publicada
errada a legenda de uma das fotos do Especial Dia das Crianças. Em
vez de Laura Korbês de Sá, 10 meses, deve-se ler Emanuel e Gabriel
Bitencourt. Republicamos a foto e a legenda correta, na página Social
da edição de número 3191.

16/10 - Dia da Ciência e Tecnologia / Dia do Anestesiologista
Dia Mundial da Alimentação
17/10 - Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira
Dia do Eletricista / Dia do Profissional de Propaganda
18/10 - Dia do Estivador / Dia do Médico / Dia do Pintor
Dia do Securitário
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
16/10

Clima

Temperatura

Umidade

19 ºC
13 ºC

93%
93%

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

Quarta
17/10

23

ºC

15 ºC

95%
95%

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

Quinta
18/10

27 ºC
17 ºC

94%
95%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 15/10/2018
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INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA

Rangel assina contrato de R$ 60 mi
Divulgação

Avenida
Monteiro Lobato
ganhará binário
Da Assessoria
Ponta Grossa - O prefeito
Marcelo Rangel contratou na
tarde de segunda-feira (15),
com a Caixa Econômica Federal, operação de crédito pelo
programa Finisa, no valor de
R$ 60 milhões. Desse total,
R$ 55 milhões serão voltados
a investimentos de pavimentação asfáltica no Município, e
os outros R$ 5 milhões para
a área de informática e tecnologia. Em coletiva para a
imprensa, o prefeito já anunciou a licitação da primeira
obra para os próximos dias,
contemplando
revitalização
e execução de um binário na
Avenida Monteiro Lobato.
“O Município nunca assinou um contrato de tamanha
importância, que vai resultar
em uma transformação completa da infraestrutura da
nossa cidade, aumentando o
nosso índice de pavimentação, especialmente em bairros
que já estão há muitos anos
aguardando por este investimento. Nossa estimativa,
dependendo das condições
que encontrarmos nas ruas,
é de alcançarmos 80 quilômetros de vias pavimentadas
com esses valores, para que
possamos ampliar nossa pavi-

Marcelo Rangel detalhou próximo passos da Prefeitura

mentação de 75% para 90%
de toda a cidade”, adianta o
prefeito, Marcelo Rangel.
Conforme explica o secretário de Infraestrutura e Planejamento, Celso Sant’Anna,
o primeiro bairro a receber
as melhorias será o Jardim
Carvalho. “Transformaremos
um trecho da avenida Monteiro Lobato em um binário
com a Eusébio Batista Rosas.
O investimento na revitalização das ruas será de aproximadamente R$ 5 milhões e
a licitação deve ser feita nas
próximas semanas”, aponta
o engenheiro civil. A avenida
Monteiro Lobato receberá

obras no trecho entre as ruas
Graciliano Ramos e Chafic
Cury, enquanto a pavimentação da avenida Eusébio Rosas
será entre as ruas José Bonifácio e Chafic Cury.
Novos investimentos
De acordo com o prefeito,
para a definição das próximas
regiões e bairros contemplados com os investimentos,
será feito contato direto com
a população, através dos presidentes de associações de
moradores e audiências públicas.
“Vamos iniciar com a
Avenida Monteiro Lobato,

Cida envia ao legislativo proposta
A governadora Cida Borghetti recebeu nesta segundafeira (15), no Palácio Iguaçu,
dirigentes do G7, grupo formado pelas principais entidades do setor produtivo do
Paraná, e assinou um projeto
de lei que garante a manutenção de benefícios fiscais aplicados pelo Governo do Estado
até 8 de agosto de 2017, e que
ainda estejam em vigor.
A medida atende a Lei Complementar Federal 160/17, que
estabeleceu regras para que o
Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz) valide tratamentos tributários diferenciados concedidos pelos Estados
sem a prévia aprovação do colegiado formado pelos secretários
de Fazenda de todo o País. Com
a convalidação, as unidades da
federação podem manter os
benefícios ao setor produtivo
e colocar fim a um antigo problema que afetava, em especial,
as operações interestaduais.
“Estamos tratando desse
assunto com agilidade e responsabilidade porque a aprovação
desse projeto de lei dará mais
segurança jurídica às empresas, garantindo o não aumento
da carga tributária”, afirmou
a governadora. “Além disso, a
medida vai beneficiar todos os
setores - industrial, comercial,
portuário e agropecuário, que
poderão continuar com seus
investimentos”, ressaltou Cida
Borghetti.
No encontro com representantes do setor produtivo,
ela declarou que técnicos do
Estado estão à disposição de
parlamentares e empresários
para que sejam feitos os esclarecimentos necessários, e destacou que a nova lei precisa ser
aprovada até 28 de dezembro.

Capacidade financeira
A operação de crédito de

Divulgação / Jonas Oliveira

Certidões em dia garatem
100% dos recursos
Da Assessoria

Cida Borghetti recebeu no Palácio do Iguaçu dirigentes do G7
“Por isso, precisamos do apoio
de todos do setor produtivo
e do Poder Legislativo para
aprovarmos a medida o mais
rápido possível, protegendo as
empresas instaladas aqui no
Estado”, reforçou.
Data
“A não reinstituição (dos
benefícios) até essa data ocasionará a necessidade de
revogação dos benefícios fiscais vigentes, resultando em
aumento da carga tributária
para os contribuintes paranaenses e perda da competitividade
em relação às demais unidades
da federação”, disse o auditorfiscal da Receita Estadual do
Paraná, Mailson da Costa.
De acordo com ele, o
Paraná já cumpriu duas etapas
necessárias para a restituição
desses benefícios e agora está
na terceira, que é o projeto de
lei enviado para a Assembleia
Legislativa.
Setores
Para o presidente da Associação Comercial do Paraná
(ACP), Gláucio Geara, o
Governo do Estado age com
responsabilidade ao encaminhar o projeto. “Mais que
importante, é algo extremamente necessário. Precisamos, nesse momento, buscar
essa aprovação em regime de
urgência, caso contrário vamos

R$ 60 milhões só foi possibilitada pela avaliação da
Prefeitura de Ponta Grossa
na análise da capacidade de
pagamento (CAPAG) realizado pelo Tesouro Nacional, ligado ao Ministério da
Fazenda, obtendo nota B.
“Foi essa avaliação que
permitiu ao Município garantir junto à Caixa Econômica
uma boa avaliação de risco,
permitindo a tomada de crédito de até R$ 60 milhões.
Essa é a maior operação de
crédito que assinamos em
Ponta Grossa e também em
todo estado”, destaca o Superintendente Regional da Caixa

DESTINADOS À PALMEIRA

PARA MANTER BENEFÍCIOS FISCAIS

Da Assessoria

uma das entradas do nosso
município, com grande fluxo
externo e interno, e logo
teremos definido os próximos investimentos, sempre
focando em áreas de maior
necessidade e que beneficiem
grande número de pessoas,
como ligações interbairros.
Sabemos da necessidade de
Ponta Grossa com relação a
pavimentação e vamos buscar ainda mais recursos para
que todos os bairros recebam
algum investimento nesse sentido”, explica Rangel.

perder tudo o que foi conquistado ao longo dos últimos anos
e todos os setores serão afetados”, disse ele.
O presidente da Federação
das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, ressaltou que a discussão levantada pelo Governo
do Paraná é essencial para o
setor produtivo. “Teremos um
grupo de trabalho em conjunto
com o Estado visando dar essa
segurança jurídica para que
empresas não venham, eventualmente, em futuro próximo,
ser penalizadas por cobranças de resquícios tributários”,
disse ele.
O líder do governo no legislativo, deputado Pedro Lupion,
tratará da tramitação do projeto
na Assembleia. “Vamos procurar, junto às bancadas, mostrar
a importância de tal medida e
aprová-la o mais rápido possível”.
Entidades
O G7 é formado pelas federações das Indústrias (Fiep), da
Agricultura (Faep), do Comércio (Fecomércio-PR), Transporte de Cargas (Fetranspar),
Federação e Organização das
Cooperativas do Paraná (Fecoopar), Associação Comercial
do Paraná (ACP) e Federação
das Associações Comerciais
e Empresariais do Estado do
Paraná (Faciap).

Palmeira - Diante de exigências definidas pela legislação e também pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, as certidões negativas são
definidas como um instrumento
regulador dos municípios. São elas
que atestam o cumprimento das
obrigações das entidades junto aos
órgãos estaduais e federais e são a
comprovação da regularidade e do
cumprimento das exigências como
prestações de contas, obrigações
relacionadas a legislação, atendimento a prazos, controle das despesas e transparência fiscal.
A
Lei
Complementar
101/2000, mais conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal,
estabeleceu um marco na história
da administração pública, definindo
de maneira clara os limites para
realização da despesa e fixação da
receita. Desta forma, é dever dos
que utilizam, arrecadam, guardam
e administram bens e valores públicos prestar contas, seguindo os
prazos definidos para cada uma das
obrigações.
Para o Município de Palmeira
são exigidas oito certidões, sendo
elas: Certidão Liberatória, emitida
pelo Tribunal de Contas do Estado
– PR; Certidão de Transferências
Voluntárias, emitida pela Secretaria
de Estado da Fazenda; Certidão
negativa de Precatórios, emitida
pelo Tribunal de Justiça do Paraná;
Certidão de Operação de Crédito,
emitida pelo Tribunal de Contas do
Estado – PR; Certidão da Receita
Federal; Certidão de Débitos Tributários e Dívida Ativa Estadual,
emitida da Secretaria de Estado
da Fazenda; Certidão de Regularidade Previdenciária, emitida pela
Previdência Social e Certidão de
Adimplência Tributária, emitida
pelo Tesouro Nacional. Cada certidão demanda o cumprimento de
uma série de ações e prazos para
que esteja com validade.
A Certidão Liberatória, como

exemplo, comprova a inexistência
de pendências junto ao Tribunal
de Contas do Estado do Paraná
(TCE). Sua apresentação é exigida pelos órgãos repassadores de
recursos para fins de liberação de
transferências voluntárias e demais
repasses de recursos. Para contar
com esta certidão, o Município precisa ter atendido aos limites de aplicação em educação e saúde; não ter
extrapolado limite de despesas com
pessoal, ter efetuado as publicações
dos relatórios exigidos na Lei de
Responsabilidade Fiscal; ter competência tributária municipal com
eficiência; ter efetuado prestação de
contas das transferências voluntárias dentro dos prazos legais e ter
a prestação de contas de transferências voluntárias julgadas como
regulares.
A Prefeitura de Palmeira conta
com as oito certidões rigorosamente em dia. Isso assegura a total
capacidade de utilização dos recursos destinados à Palmeira através
de emendas, transferências e projetos, sem riscos de ficarem parados
ou ainda, com atrasos na conclusão
das obras ou execução dos projetos,
garantido aplicação na totalidade
dos recursos destinados através dos
Governos do Estado ou Federal.
A gestão e acompanhamento
diário das ações e prazos para
garantir as certidões com validade
é realizada pela Secretaria Municipal de Finanças. Para cada uma das
certidões está definido um plano
com soluções e tarefas a serem executadas, com prazos e responsável.
Conforme informa o secretário da
pasta, Eloir José Voichicoski, praticamente todas as secretarias tem
demandas com alguma certidão.
“Todos os secretários tem o entendimento dessa importância, por
isso as ações relacionadas às certidões tem evolução e são concluídas
com prioridade. Isso faz com que
o Município de Palmeira sempre
esteja com as certidões válidas”,
comentou.

Econômica, Adriano Borges
Resende.
Certidões
A adesão a este programa
da CEF só foi possível por
conta do compromisso da
administração municipal em
ficar em dia com as dívidas do
Município. No mês de junho,
em uma ação conjunta entre a
Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal da
Fazenda, a Prefeitura validou
seu plano de pagamento para a
dívida de precatórios junto ao
Tribunal Regional do Trabalho
e o Tribunal de Justiça.
Em julho, a Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa
obteve também a certidão federal negativa de débitos junto a
Previdência Social e Receita
Federal, referente ao recolhimento previdenciário dos
servidores municipais, após a
adesão a um parcelamento de
valores que estavam pendentes
do recolhimento da cota patronal do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
Autoridades
A assinatura do contrato
com a CEF ocorreu no gabinete do prefeito Marcelo
Rangel, com a presença dos
secretários da Fazenda, Cláudio Grokoviski; Governo, Maurício Silva; o procurador geral,
Marcus Freitas, além de outras
autoridades da administração
municipal e representantes da
Caixa Econômica de Ponta
Grossa e região.

DEPUTADA ELEITA

Mabel Canto
inicia visitas
para conhecer
estrutura do
Estado na região
Da Assessoria
Na manhã desta segundafeira (15) a deputada estadual
eleita pelos Campos Gerais
Mabel Canto (PSC) esteve
visitando o 2º Grupamento de
Bombeiros com sede em Ponta
Grossa.
O objetivo da visita é conhecer melhor a estrutura da unidade
e as demandas necessárias para
os atendimentos emergenciais
em Ponta Grossa e região, que
atualmente totaliza 40 municípios atendidos.
Mabel foi recebida pelo
comandante em exercício Major
Carlos Alberto de Oliveira e também pelo Capitão André Lopes,
que apresentaram os setores
administrativos e operacionais
do quartel central, bem como
demonstraram uma prévia das
demandas mais urgentes da corporação.

Antes de assumir
cargo, Mabel Canto
conhece realidade
Para a parlamentar eleita,
conhecer e realizar visitas técnicas nas unidades do Estado
faz toda diferença, "chegar na
Assembleia sabendo dos problemas que as instituições enfrentam e conhecendo por setores,
será mais fácil identificar o que
pode ser feito por cada entidade"
enfatiza.
Para os próximos dias, Mabel
Canto pretende visitar outros
locais na cidade e na região como
as delegacias, o Hemepar e também o Hospital Universitário
Regional dos Campos Gerais.
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Divulgação

Divulgação

Fuligem invade moradias

Divulgação

Calçadas estão sempre sujas devido aos poluentes

Emissão de fumaça é contante, segundo moradores

TERMOELÉTRICA DE CARAMBEÍ

Emissão de poluentes incomoda
Empresa
afirma que
problema está
prestes a ser
solucionado
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Divulgação

Carambeí - Moradores de
Carambeí estão sofrendo com as
atividades de uma termoelétrica
que começou a operar há cerca
de cinco meses no município. A
empresa que fabrica e comercializa energia, foi construída
pelo empresário e ex-prefeito da
cidade, Osmar Rickli, à beira da
rodovia PR 151, próximo aos
bairros Jardim El Dourado, Bela
Vista 1 e 2 e Boqueirão, permaneceu fechada por anos, e hoje
tem novos administradores.
O fato é que a empresa, que
tem muitos moradores nas suas
redondezas, emite fumaça, barulho, cheiro e fuligens densas e
em grande quantidade, 24 horas
por dia. E, segundo o morador
e vizinho da indústria, Sergio
Rodrigues da Luz, a termoelétrica não usa filtros para amenizar a liberação das impurezas
no ar. “Eles estão queimando

Empresa opera no local há cerca de cinco meses

além de resíduos de madeira,
um produto derivado de petróleo, é como se fosse um resto de
asfalto, só que a empresa está
funcionando sem filtros, e eles
trabalham direto, inclusive aos
finais de semana, enquanto isso,
temos que enfrentar uma fumaça
muito preta, além de emissão de
resíduos e cheiro de gás e de
graxa”, destaca.
De acordo com Sergio, os
vizinhos, e até os animais de estimação dos moradores próximos
a empresa estão sentindo na pele
as consequências da atividade.
“Tem uma fuligem escura que
invade nossas casas e jardins

diariamente, e isso tudo está
causando um transtorno grande
para nós. Além de ser prejudicial à saúde, esse pó ainda causa
muita sujeira, temos que manter
nossas casas fechadas o dia todo
e mesmo assim, nunca estão
limpas, as cortinas têm que ser
lavadas todas as semanas, não
podemos mais secar roupa fora
de casa, e até dois cachorros
brancos que temos, estão ficando
cinzas”, descreve.
O morador conta que tanto
ele como seus vizinhos já entraram em contato com os proprietários da termoelétrica, para
pedir solução ao problema,

além disso, já comunicaram a
situação à Prefeitura de Carambeí, ao Ministério Público, além
de efetuarem denúncia junto ao
Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) e Polícia Civil do município, porém, ainda não foram
tomadas providências. “Entramos em contato com a empresa
em maio desse ano, logo depois
que ela começou a trabalhar, mas
infelizmente os responsáveis só
falaram em solucionar a questão,
mas até agora não fizeram nada.
Em maio também estivemos no
Ministério Público, na ocasião,
os empresários chegaram a
assinar um termo de ajuste, e,

LANÇADO EM EVENTO 'DIVERSÃO EM FAMÍLIA'

Sema lança 'Super Recicla' para tibagianos
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi, através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
(Sema), apresentou nesta última
sexta-feira (12) o novo mascote da coleta seletiva, o Super
Recicla. O lançamento ocorreu
durante o evento 'Diversão em
Família', organizado pela Secretaria Municipal de Educação
e Cultura (Semec), na Praça
Edmundo Mercer, para comemorar o Dia das Crianças. A
vice-prefeita, Helynez Santos
Ribas, a gerente da Sema, Leri
Ribeiro e a secretária da Semec,
Ana Elis Gomes, prestigiaram o
evento.
A data foi escolhida para que
um maior número de crianças
pudesse participar e conhecer

o mascote, que foi criado pela
aluna Yasmin, de sete anos, da
Escola Municipal São Bento. A
escola também foi a vencedora
do concurso que escolheu o
melhor jingle para a coleta seletiva, com a paródia “A coleta
vem aí”. Organizados em parceria, pela Sema e Semec, os concursos aconteceram em junho e
envolveram todas as escolas da
rede municipal.
A vice-prefeita Helynez destacou a alegria em prestigiar o
lançamento do Super Recicla, o
mais novo parceiro da Sema e
da Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis de Tibagi
(Acamarti) no separação de
resíduos. "A cidade tem produzido um amplo trabalho na
questão de coleta de resíduos,
pois é uma questão de saúde.

É importante não deixarmos o
município sujo, evitando alagamento, inundações e problemas
futuros para o município. O
Super Recicla será mais um parceiro da administração pública,
assim como todas as famílias
que separam seu lixo em casa",
falou a vice-prefeita.
'Super Recicla'
O personagem é uma garrafa pet, que tem roupa, máscara, cinto de utilidades com
os símbolos da reciclagem e
uma capa de super-herói para
combater o descarte incorreto
do lixo. Durante a tarde com
brincadeiras, ele interagiu com
as crianças e andou pela cidade
a bordo do novo caminhão da
coleta seletiva, que em breve
terá o jingle para alertar sobre

a coleta.
A expectativa é que o
super-herói da reciclagem auxilie nos processos de educação
ambiental no município. "Ele é
fruto de um trabalho de educação ambiental com os alunos
de todas as Escolas Municipais. Com ele queremos atingir mais públicos e estimular a
população a pensar mais sobre
o meio ambiente, para que consigamos cada vez mais ter uma
reciclagem boa, de qualidade
e levando benefícios ambientais, sociais e econômicos para
Tibagi", disse Ribeiro.
Durante esse mês, o mascote também passará por todas
as escolas da rede pública e privada do município se apresentando e marcando o recomeço
do serviço em Tibagi.

EM BUSCA DO TRI

Caramuru Vôlei vence primeira partida
Da Assessoria
O Caramuru venceu o primeiro jogo pela disputa do título
Paranaense de Voleibol masculino, divisão A. A partida aconteceu no sábado (13), na Arena,
em Ponta Grossa, contra a equipe
do Copel Telecom/Maringá Vôlei.
Pelo placar de 3 sets a 1, o Tigre
mostrou superioridade e agora se
prepara para o jogo decisivo, na
casa do adversário.
Pelas parciais de e 25/17,
29/27, 21/25, 25/19, a equipe

do Caramuru saiu na frente e
segue confiante em busca do tricampeonato. A disputa foi marcada pelo equilíbrio e alternância
a frente do placar das duas equipes. Não é a toa que os dois
clubes representam o Estado na
maior competição de vôlei do
país, a Superliga, que começa no
final de outubro.
Para o técnico do Caramuru,
Fábio Sampaio, o resultado
da partida é reflexo do crescimento e amadurecimento do
time enquanto grupo. “Os atletas

colocaram em prática tudo aquilo
que temos trabalhado nesses
meses de treinamento, demostrando a concentração e foco”.
Apesar disso, o professor
reforça a necessidade de ajustar
alguns detalhes, que serão trabalhados ao longo dessa semana,
que segundo ele, é decisiva para
quem quer conquistar o título
pela terceira vez. Sampaio destacou o desempenho dos atletas
no segundo set, quando o Caramuru estava em desvantagem. “A
equipe está de parabéns porque

buscou o resultado num momento
muito difícil, justamente contra
uma equipe de alto nível como a
do Maringá”, apontou.
O destaque do jogo e que
levou o troféu Copel Telecom foi
o levantador Gustavo, da equipe
do Tigre. Já o maior pontuador
foi o ponteiro Leozão, do Caramuru, responsável por 23 pontos. O resultado não está definido
e a partida decisiva acontece no
ginásio Chico Neto, em Maringá,
no próximo sábado (20), às 18
horas.

apesar de termos pedido uma
solução o mais breve possível,
o promotor do caso deu a eles
120 dias de prazo, esse prazo
venceu no último dia 6. Depois
disso, nós fomos novamente até
o órgão, e, segundo o mesmo
promotor, ao fim do primeiro
prazo a empresa alegou que
demoraria mais alguns dias
para acertar a questão, devido
à demora na chegada de uma
determinada peça, assim acabou ganhando mais 20 dias de
prazo”, explica.
Ainda conforme informações do morador, a empresa
trabalha sem alvará, tendo até
o momento apenas uma licença
do IAP para funcionar. “A nossa
intenção, minha e de meus vizinhos, não é que a empresa feche
as portas e deixe de trabalhar,
mas ela precisa se adequar, afinal, a menos de 500 metros de
onde eles estão trabalhando e
gerando toda essa poluição e
barulho, têm muitos moradores.
Por conta de todo esse transtorno, eu, mesmo já estando
aqui há tantos anos, já cheguei a
pensar em me mudar, porque a
situação está se tornando insuportável”. Ressalta Sergio.
O que diz a empresa?
A reportagem do Página

Um entrou em contato com a
empresa e, por meio de sua
assessoria de comunicação,
recebeu a informação de que
a empresa aguarda a chegada
de um lavador de gases, e
que a peça, que deve chegar
a Carambeí dentro de poucos dias, irá solucionar o problema relacionado à emissão
da fumaça e fuligem. Segundo
a mesma fonte, a termoelétrica
fez acordo voluntário com o
Ministério Público de Castro,
após a reclamação dos moradores, e enquanto isso aguarda
a chegada do equipamento, o
que teria atrasado devido ao
feriado da última sexta-feira
(12) e período de eleições.
Conforme a mesma assessoria, os resíduos e fumaça
emitidos pela empresa não são
tóxicos, a empresa, porém, estaria atendendo à solicitação dos
moradores, devido aos transtornos causados. Questionada
também a respeito da falta de
alvará, a assessoria da empresa
informou que a documentação
necessária para a emissão do
documento definitivo já está
com a Prefeitura da cidade, e
que enquanto isso, a termoelétrica funciona regularmente,
por meio de licença e outros
documentos provisórios.

PARA A COMUNIDADE

Semana de Alimentação
terá blits educativa
Em comemoração ao Dia
Mundial da Alimentação, 16 de
outubro, a Secretaria Municipal
de Educação, por meio da Assessoria de Alimentação Escolar, promove de 16 a 19 de outubro, a 3ª
Semana de Alimentação Saudável.
Serão desenvolvidas atividades
em toda a rede municipal de ensino
sobre educação alimentar e nutricional, confecção e degustação de
sanduíche natural, apresentação
para os pais e a comunidade dos
trabalhos desenvolvidos pelos alunos durante o ano letivo e encerrando com a 'Dança do Batidão da
Alimentação'.
Cada escola organizou a
semana de alimentação de acordo
com sua estrutura e com o apoio da

Assessoria de Alimentação Escolar
que forneceu material e elaborou a
proposta para cada dia da semana.
Uma das atividades será uma
blitz educativa em pontos estratégicos da cidade com o lançamento
do "Desafio da Alimentação Saudável" com sugestões práticas de
mudanças positivas na alimentação, visando tratar do tema com
a população e incentivar a adoção de práticas saudáveis como
a redução do sal no preparo dos
alimentos, inserção de frutas diferentes na alimentação, maior consumo de água e mais verduras no
prato. Essa atividade envolverá
alunos de 15 escolas que vão distribuir material informativo, frutas
e água durante a blitz.

TERCEIRA IDADE EM FOCO

Incrições abertas para a
3ª Mostra de Talentos
Da Assessoria
Palmeira - No dia 31 de outubro a Prefeitura Municipal, através
da Secretaria de Assistência Social,
em parceria com o Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso,
promove a Mostra de Talentos da
Terceira Idade. Essa será a terceira
edição do evento e acontece à tarde,
no Clube Palmeirense.
Podem participar da Mostra
pessoas com 60 anos ou mais, com
danças, músicas, poesias, contar
piadas, causos e outros tipos de
apresentações artísticas. Vale ressaltar que o evento não tem intenção
de competição e todos os partici-

pantes serão premiados. Também
podem participar do evento grupos
com participantes com idades mistas, mas que seja composto, em sua
maioria, por idosos.
As inscrições para participar do
evento estão sendo realizadas no
prédio do Centro de Referência em
Assistência Social (CRAS), localizado na esquina das ruas 15 de
Novembro e Vicente Machado. Os
responsáveis pelas apresentações
devem comparecer no local e falar
com Luiza, portando documentos
pessoais e o nome da apresentação.
Mais informações sobre o evento
podem ser obtidas através dos telefones 3909-5039 ou 3909-5043.
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FABRICA DE LEITE EM PÓ E UNIDADE DE LEITÕES

BNDES aprova
R$ 125 milhões
para Castrolanda
Valor permitirá
investimentos
em dois novos
projetos
Da Assessoria
A Diretoria do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
aprovou financiamento de R$

125 milhões para a Castrolanda Cooperativa Agroindustrial. Os recursos serão
aplicados na implantação de
uma fábrica de leite em pó,
anexa a unidade de beneficiamento de leite já existente, em
Castro, e em uma unidade de
produção de leitões, em Piraí
do Sul.
Com capacidade de produção de três toneladas por hora,
a nova fábrica deve ser inaugurada em agosto de 2019.

Divulgação

Cooperativa conta atualmente com 876 cooperados em 25 unidades

O investimento possibilitará
ainda a ampliação em 5% da
produção de creme de leite.
Já a unidade de leitões, que
deve estar pronta em janeiro
de 2019, terá capacidade de
alojamento de 6.500 matrizes
e seguirá orientações de bemestar animal. Os dejetos gerados serão tratados e utilizados
como biofertilizante para a
produção agrícola.
Os recursos do BNDES
serão repassados pelo Banco

Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE) e
Banco ABC no âmbito do Programa de Desenvolvimento
Cooperativo para Agregação
de Valor à Produção Agropecuária.
O apoio do BNDES favorecerá o aumento de eficiência
e a ampliação da capacidade
produtiva da Castrolanda.
Além disso, contribuirá para a
geração e distribuição de renda
no campo para os associados,

DIA DAS CRIANÇAS

Campanha supera meta e expectativas
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Com superação na meta
inicial de arrecadação, a campanha de dia das crianças promovida pela Vara e Promotoria
da Família, Infância e Juventude
de Castro, com o apoio de parceiros, fez a alegria de muitas
crianças castrenses e da cidade
de Carambeí. As entregas das
roupas e brinquedos arrecadados foram feitas na terça-feira
(9), em Carambeí, e na quintafeira (11), em Castro.
No total foram arrecadados
1.510 brinquedos novos, além
de muitos brinquedos e roupas
usadas, de acordo com a juíza da
Vara da Família, Infância e Juventude da Comarca, Thaís Ribeiro
Franco Endo. À reportagem, ela
e o promotor da Família, Infância
e Juventude, Rafael Muzy Bittencourt, explicaram que as doações
à campanha cresceram, principalmente na última semana,
devido sobretudo, às inúmeras
ligações e visitas que a equipe
de servidores do fórum de Castro efetuou. “Ainda não tínhamos
tido uma adesão muito grande,
por conta disso, começamos, nós

Doações atenderam entidades de Castro e Carambeí

Ao todo, 1.510 brinquedos foram arrecadados
mesmos, especialmente os profissionais da Vara da Infância, a
ligar e visitar as empresas aqui
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do município, foi então que vimos
uma intensificação nas doações,
e até superamos a meta, que era

de arrecadarmos mil brinquedos
novos”, explica o promotor.
Com a ação, os responsáveis pela campanha puderam
atender a todas as entidades
inscritas nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança
e Adolescente das duas cidades. Em Castro, as doações
chegaram ao Centro de Atendimento à Criança e ao Jovem
Jardim Colonial, a APAE, ao
CEI Irmãs Cavanis e a Casa da
Criança e do Adolescente Padre
Marcello Quilici, e, em Carambeí foram beneficiadas a Ação
Social Padre Theodorus Koop,
a APAE, e a Esco-Lar. Juntas,
estas entidades filantrópicas
são responsáveis por atender
cerca de 900 crianças e adolescentes, que em geral, vivem
em condições de vulnerabilidade
social. “Foi um dia diferente e
festivo para as crianças, todas
ficaram bem felizes e entusiasmadas com os presentes. Cada
uma delas ganhou pelo menos
um brinquedo novo, além disso,
os brinquedos e roupas usadas
ficaram à disposição das entidades, para serem usadas no dia a
dia, com as próprias crianças”,
explicou a juíza.

colaboradores e parceiros da
cooperativa.
Sobre a Castrolanda
Fundada em 1951 por 50
famílias que se dedicavam à
produção de leite, a Castrolanda conta hoje 2.304 funcionários e 876 produtores
cooperados em 25 unidades,
distribuídas pelo Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro. Além
de atuar no setor lácteo e de
carnes, ela conta com uma uni-

dade de feijão e uma fábrica
de rações e de produtos agrícolas.
Cooperativas
Dirigido a cooperativas,
produtores cooperados e
federações ou confederações
de cooperativas, o PRODECOOP é um programa do
BNDES voltado a projetos
de investimento na produção
agropecuária, agroindustrial,
aquícola ou pesqueira.

DIA DE APARECIDA

Fiéis vão ao Parque
celebrar a Padroeira
Fotos / Renato de Oliveira

Celebração contou com personagem, encenando Aparecida

Centenas de fiéis devotos acompanharam a missa
Da Redação
Uma multidão de fiéisdevotos da Senhora da Conceição Aparecida acolheu na
sexta-feira (12), no parque
Lacustre, a chegada da imagem da Santa trazida pelas
mãos do prefeito Moacyr
Elias Fadel Júnior, junto com
a primeira-dama, Michelli
Fadel.
No grande palco armado
para a 2ª edição do "Castro
Cidade Alegria", promovido
pela Diretoria de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura, foi concelebrada às 9
horas, uma missa solene em
honra a padroeira do Brasil.
A exemplo do ano passado,
as quatro paróquias de Castro - São Judas Tadeu, Perpétuo Socorro, Sant`Ana
e Rosário -, seguiram até
o parque Lacustre em procissão. A missa celebrativa
foi acompanhada e marcada
por muita fé e emoção por
parte dos devotos que mais
uma vez compareceram em
grande número para prestar
homenagens à padroeira. Já
quase ao final da celebração,
três barqueiros encenaram o
encontro com a imagem de
Nossa Senhora Aparecida acontecida no ano de 1717
no rio Parnaíba, desta vez
no lago do parque Lacustre.
Depois a réplica da imagem
foi conduzida por um corredor formado pela multidão e

levada até o altar central.
Personagem real
Este ano, uma novidade foi a responsável pelo
momento maior de toda a
celebração. Durante a tradicional coroação da imagem
da Senhora da Conceição
Aparecida, subiu ao palco
dona Aurelina Nunes, vestida
com o manto azul e foi coroada por um dos barqueiros,
levando às lágrimas dezenas
de devotos. Na segundafeira (15), a reportagem do
Página Um foi recebida na
residência de dona Aurelina. Aos 76 anos e cheia
de muita energia, contou da
sua emoção em representar
a Senhora Aparecida. "O
convite foi feito pelo Grupo
Restaura Jovem, e eu aceitei
de pronto", ressaltou. Ela já
participa do grupo como
cozinheira e do Apostolado
da Oração da paróquia do
Rosário. "Eu não esperava
e foi muita emoção. Muita
gente veio me parabenizar
pela minha representação.
Tive que ficar escondida
nos bastidores até a apresentação. Muita gente tem
'curtido' pelas redes sociais",
destacou, orgulhosa.
Durante a programação
do "Castro Cidade Alegria",
o prefeito Moacyr fez questão
de destacar o evento, que já
faz parte do calendário oficial
do município.

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

TERÇA-FEIRA, 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018

ALUGA-SE QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto,368
(Próximo ao Quartel). Telefone:
(42) 99929-7916.

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.
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.

A forma mais barata de fazer negócio!

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.

CLASSIFICADOS COM FOTO, A PARTIR DE R$ 10
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SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A empresa AGNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 05.747.607/0001-53, torna público que RECEBEU do IAP,
a Licença Ambiental Simplificada para o LOTEAMENTO JARDIM
NOVO HORIZONTE II, a ser implantado no Lote de Terras nº 3,
situado na Rua Heráclio Mendes de Camargo, no local denominado
Africanos e Lavrinhas, Município de Castro – PR, CEP: 84.168-260.
Prazo de validade: 10/10/2022.
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SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A empresa AGNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA CNPJ: 05.747.607/0001-53, torna público que RECEBEU do IAP, a Licença Ambiental Simplificada para o LOTEAMENTO JARDIM NOVO HORIZONTE, a ser implantado
no Lote de Terras nº 1-2 situado na Rua Heráclio Mendes de
Camargo, no local denominado Africanos e Lavrinhas, Município
de Castro – PR, CEP: 84.168-260. Prazo de validade: 10/10/2022.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA L.I LICENÇA DE INSTALAÇÃO.
Arauco Florestal Arapoti S.A., cadastrada no C.N.P.J nº:
07.609.453/0004-01 torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Instalação nº 147743 com validade até 10/09/2020 para instalção de
tanque aéreo de combustíveis (óleo diesel), situada na Avenida Antonio Cunha nº 1.529, Fazenda Caetê, Município de Curiúva, Estado do
Paraná.
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INSTITUTO DE PREV. SERV. MUNICIPAIS DE ARAPOTI
RUA TELÊMACO CARNEIRO Nº 766 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 - CNPJ Nº 05.493.720/0001-50
EXTRATO
9º TERMO ADITIVO
Contrato n° 004/2014-IPSM.
Carta Convite n° 001/2014-IPSM.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Arapoti.
Contratada: Medicseg Segurança e Medicina Ocupacional do Trabalho
Ltda - ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo
de execução do CONTRATO sob o n° 004/2014-PMA, por mais 06
(seis) meses, estendendo-se até 21/03/2019, com base no inciso II,
art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
Contrato Original a que se refere o presente Termo Aditivo.

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE ARAPOTI
RUA TELÊMACO CARNEIRO Nº 766 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 - FONE (43) 3557-5962 CNPJ Nº 05.493.720/0001-50
EXTRATO
SEXTO TERMO ADITIVO
Contrato n° 002/2013-IPSM.
Carta Convite n° 002/2013-IPSM.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Arapoti.
Contratada: IG Consultoria e Sistemas Ltda.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação do prazo
de execução do CONTRATO sob o n° 002/2013-IPSM, por mais 06
(seis) meses, estendendo-se até 20/12/2018, com base no inciso II,
art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
Contrato Original a que se refere o presente Termo Aditivo.

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ARAPOTI
RUA TELÊMACO CARNEIRO Nº 766 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 / FONE (43) 3557-5962
CNPJ Nº 05.493.720/0001-50
EXTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Contrato n°: 001/2018.
Pregão n°: 002/2017.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Arapoti - IPSM.
Contratada: Fabiano Diógenes Nunes Çar.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do
prazo de execução e vigência estabelecido do CONTRATO sob o n°
001/2018, celebrado entre as partes em 03/01/2018.
Prazo: Fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo execução e vigência do Contrato celebrado entre as partes, iniciando-se o prazo de
execução e vigência em 04/07/2018 e findando em 03/01/2019, com
base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não especificamente
modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes conforme originalmente
pactuadas.
Data: 03/07/2018.

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ARAPOTI
RUA TELÊMACO CARNEIRO Nº 766 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 / FONE (43) 3557-5962
CNPJ Nº 05.493.720/0001-50
EXTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO
Contrato n°: 005/2017.
Pregão n°: 001/2017.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Arapoti - IPSM.
Contratada: João Carlos Ribeiro – Contabilidade - ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do
prazo de execução e vigência estabelecido do CONTRATO sob o n°
001/2015, celebrado entre as partes no primeiro termo aditivo em
29/11/2017.
Prazo: Fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo execução e vigência do Contrato celebrado entre as partes, iniciando-se o prazo de
execução e vigência em 30/05/2018 e findando em 29/11/2018, com
base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não especificamente
modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes conforme originalmente
pactuadas.
Data: 29/05/2018.

Áries: Pode surgir conflito ao
lidar com colegas. A ambição em
destaque, você vai se empenhar em
dobro para se destacar no serviço.

Libra: Tente ser mais flexível
com os familiares e tudo vai se ajeitar. Você pode conseguir um dinheiro
extra trabalhando em casa.

Touro: Nos estudos, as influências astrais são as melhores. Deve
controlar a sua impaciência no trabalho se quiser dar conta do serviço.

Escorpião: Sua habilidade de
comunicação está em alta e você vai
se destacar em serviços que exigem
contato com clientes.

Gêmeos: É hora de ser mais
flexível para lidar com mudanças e se
desapegar de velhos hábitos. Pode
aumentar seus lucros se seguir a sua
intuição.

Sagitário: Há chance de fazer
um ótimo negócio ou encontrar uma
nova fonte de renda hoje. Assunto
misterioso deve atrair sua atenção. A
busca por segurança emocional.

Câncer: Trabalho feito em
parceria pode alcançar resultados
melhores. Assuntos familiares tendem a dividir o pessoal de casa.

Capricórnio: A carreira ganha
destaque e você vai se esforçar para
conquistar o que deseja. Precisa
manter a calma.

Leão: No serviço, vai se dedicar e não poupará esforços para dar
conta das suas obrigações. Só precisa dar mais atenção ao que diz.

Aquário: Tudo para se dar bem
se ficar longe dos holofotes, inclusive
na carreira. Podem surgir imprevistos se tem planos para viajar.

Virgem: Explore sua criatividade e use isso a seu favor no serviço. Aproveite para mostrar suas
ideias.

Peixes: Pode ter boas surpresas com assuntos envolvendo viagem
ou estudos. Nas amizades, pode se
desentender com alguém próximo.
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NA REGIÃO CENTRAL

'Guarda' prende ladrão em flagrante
Divulgação

Suspeito com
passagem
policial já
havia roubado
outras casas

NO FERIADÃO DE APARECIDA

Rodovias registam 70
acidentes e 11 mortes
Da Assessoria*

Da Redação
Denúncias anônimas para
a Guarda Municipal de Castro possibilitaram a prisão
em flagrante de um elemento
que agia na região central da
cidade.
Um vizinho teria percebido
que um homem deixava uma
residência portando mochila
nas costas. De imediato, entrou
em contato com a Guarda
Municipal e relatou o fato. Uma
equipe saiu em patrulhamento
e já próximo a um estabelecimento comercial, localizado em
frente antigo colégio Vicente
Machado, encontrou o elemento
carregando uma mochila. Abordado, o elemento passou por
revista e no interior da mochila

Objetos recuperados através da ação da Guarda Municipal

a equipe policial encontrou 2
notebooks, 2 aparelhos celulares, 3 relógios, 1 boné, R$ 400
em dinheiro e ainda diversas
jóias. Interrogado, disse que
teria entrado em uma residência na rua Mariana Marques.
Em contato com os proprietários da residência, os policiais descobriram uma outra
mochila escondida do lado de

NO ARAPONGAS

Casal é agredido
durante festa
Da Redação
Desentendimento entre vizinhos, terminou comum casal
ferido a golpes de foice. A agressão foi registrada durante festa
entre familiares, no bairro Jardim
Arapongas, em Castro.
A ocorrência foi registrada no
sábado (13), em uma residência
localizada na rua Juvenal Ribas.
De acordo com o boletim policial, um homem de 38 anos e sua
esposa de 26 anos, estavam reunidos com familiares, quando teria
iniciado uma discussão com um
vizinho. Armado de uma foice, o
rapaz agrediu o casal a golpes na
cabeça e braços. Mesmo feridas,
as vítimas seguiram até a Unidade
de Pronto Atendimento-UPA,
onde foram medicadas.
A polícia militar foi chamada
até o local, entretanto, foi informada de que o agressor, um
homem de 41 anos, teria deixado a casa com a ajuda de um
parente.

EM ARAPOTI

Menor detido
após assalto
a paniﬁcadora

Adolescente detido
A equipe da PM deteve um
garoto de apenas 14 anos de
idade, com carteiras de cigarro
e certa quantidade de dinheiro.
A suspeita é que os objetos e o
dinheiro tenham sido fruto do
assalto à padaria.
Os outros envolvidos conseguiram fugir do local e não foram
encontrados. O adolescente
detido foi levado à Delegacia de
Polícia Civil de Arapoti para os
procedimentos cabíveis.

Homem disse que voltaria
para pegar a outra mochila

de vários outros roubos e passagens no setor policial.

EM CASTRO

Detidos por embriagues ao volante
No final de semana duas
pessoas foram flagradas e presas por embriagues ao volante,
em Castro. A primeira ocorrência, registrada no sábado
(13), aconteceu depois que
um motorista teria furado sinal
vermelho, na região central.
Conforme boletim policial, o
condutor do veículo Honda City
acabou sendo flagrado na rua
Major Otávio Novaes, por volta
das 21h30, por uma viatura da

polícia militar. O condutor foi
abordado e constato estar em
visível estado de embriagues.
Submetido ao teste do bafômento, o aparelho registrou
O,60mg/l. O veículo apresentava, ainda, pendências administrativas, e foi conduzido até o
pátio da delegacia, e o condutor
para as providências cabíveis.
Outro caso
Já o segundo fato foi regis-

trado durante a madrugada.
Por volta de 01h20, o condutor de um Volskwagem Saveiro,
ao avistar viatura policial que
fazia ronda na Vila Rio Branco,
arrancou bruscamente. A atitude
chamou a atenção da equipe
que saiu em perseguição. Na
abordagem foi descoberto que
o motorista estaria com a CNH
irregular. Submetido também ao
teste do bafômetro, o aparelho
registrou 0,85mg/l.

PESCA PREDATÓRIA

Polícia Ambiental fecha cerco
Da Assessoria*
O Batalhão de Polícia Ambiental intensificou as ações contra a
pesca predatória na região. Entre
os dias 12 e 14 de outubro, através de equipes pertencentes à 4ª
Companhia de Polícia Ambiental,
o Batalhão realizou patrulhamentos aquáticos em municípios dos
Campos Gerais com intuito de
combater a pesca predatória em
rios e reservatórios de toda a
região.
No município de Telêmaco

Da Redação
Arapoti - Quatro ladrões
assaltaram uma panificadora na
rua Moisés Lupion, no centro de
Arapoti. O crime foi registrado
por volta das 15 horas deste
domingo (14) e mobilizou equipes da Polícia Militar.
Segundo o relato da PM, os
assaltantes portavam uma arma de
fogo e fugiram da padaria levando
o dinheiro do caixa e diversas
carteiras de cigarro. Os quatro
assaltantes fugiram em direção ao
Centro Cívico / Vila Nova e um
deles acabou sendo detido.

fora da casa. No interior dessa
mochila, estavam um tablet e
um videogame. O suspeito acabou confessando que pretendia
retornar para levar esses objetos.
Diante destes fatos, o suspeito foi encaminhado para a
43ª delegacia, para as providências cabíveis, onde inclusive
foi identificado como suspeito

Borba, no Lago Mauá, foram
apreendidos 1675 metros de redes
com malhas diversas; já no município de Candói, no reservatório de
Santa Clara, foram apreendidos
outros 660 metros de redes, além
de uma tarrafa, 11 boias loucas,
um motor de popa, outro motor
elétrico, 8 KG de pescado e presa
em flagrante uma pessoa.
Já em São João do Triunfo, em
lagoa marginal ao Rio Iguaçu, localizada na colônia Bromado, foram
apreendidos 160 metros de redes
com malhas diversas, também uma

tarrafa, uma fisga, dois molinetes,
um puçá, 30 Kg de pescado e três
pessoas presas em flagrante.
No município de Candói, no
reservatório de Salto Santiago, na
localidade de Rio Cavernoso, foram
apreendidos 660 metros)de redes
com malhas, 5 Kg de pescado, e
presas em flagrante quaro pessoas
- o grupo residia em Guarapuava.
As pessoas presas, assim
como todo o material apreendido
com eles, foram entregues à Delegacia de Polícia Civil de cada um
dos municípios.

NA BR-376

Três acidentes no último domingo
Chuvas constantes e excesso de
velocidade foram apontadas pela
Polícia Rodoviária Federal como
causas de três acidentes registrados no domingo (14), último dia
do feriadão na região de Ponta
Grossa. As colisões registraram
apenas danos materiais e nenhuma
vítima fatal.
A primeira colisão foi registrada
no quilômetro 431 da BR-376, na
região do Alto do Amparo, em

Tibagi. Uma caminhonete com
placas de Londrina saiu da pista e,
segundo a PRF, por muito pouco
não caiu em uma ribanceira.
O utro acidente aconteceu no
quilômetro 422 da rodovia, também na região do Alto do Amparo.
Um caminhão tanque que seguia
de Ortigueira para Araucária acabou deslizando após uma sequência de curvas.
O caminhão foi parar fora da

pista. O caminhoneiro, um homem
de 27 anos, escapou ileso do acidente - fez o teste do bafômetro
que deu resultado negativo para a
ingestão de álcool.
O último acidente registrado
pela PRF aconteceu no quilômetro
445, sentido norte, quando uma
caminhonete Toyota Hilux com
placas de Telêmaco Borba saiu da
pista e atingiu uma placa de sinalização.

EM PIRAÍ DO SUL

Menor tem 75% do corpo queimado
Da Redação
Piraí do Sul - Até a tarde de
segunda-feira (15), um menino
de quatro anos, morador em Piraí
do Sul, continuava internado em
estado grave Hospital Regional
Universitário dos Campos Gerais,

em Ponta Grossa, depois de ter
75% queimado com álcool etanol
combustível, durante churrasco
na casa, no domingo (14). Ele
foi socorrido e encaminhado por
helicóptero, onde permanecia na
UTI e aguardava para ser transferido para o Hospital Evangélico

de Curitiba, referência no atendimento a queimados.
O acidente aconteceu durante
um churrasco na casa da família.
A mãe disse que se distraiu e o
menor pegou o álcool utilizado
para fazer o fogo que acabou
explodindo.

Balanço do Batalhão de
Polícia Rodoviária estadual
divulgado na segunda-feira
(15), aponta que houve no
feriado prolongado de Nossa
Senhora de Aparecida 70 acidentes de trânsito, com 64
pessoas feridas e 11 mortes,
números inferiores se comparados com o mesmo feriado
do ano passado, quando foram
132 acidentes, 150 feridos e
12 óbitos. Foram apreendidos mais de meia tonelada de
maconha e preso um homem.
O trabalho preventivo da
Polícia Rodoviária alcançou
mais de 12 mil quilômetros
de estradas estaduais e envolveu todo o efetivo da unidade,
desde as equipes operacionais
ao pessoal administrativo das
seis companhias estabelecidas
nas regiões do Estado.
O policiamento foi focado
em pontos estratégicos e onde
há mais incidência de acidentes e de infrações por excesso
de velocidade, embriaguez ao
volante, entre outros delitos de
trânsito.
“Tivemos uma queda acentuada nos acidentes, mas infelizmente a imprudência acaba
sendo um fator determinante
na causa de acidentes com
morte”, disse o porta-voz
do Batalhão, capitão Wladimir Denkewski. Segundo ele,
devido a chuva que predominou
em várias regiões do estado
durante o feriado houve menos
registros de autuações e de
imagens de radar nas rodovias
estaduais.
Das 11 mortes registradas
nos quatro dias de feriado,
cinco ocorreram num único acidente, na PR-272 na cidade de
Pinhalão, no Norte do Estado.
Um Fiat Uno, de cor vermelha,
colidiu de frente contra um
caminhão que vinha na pista
contrária.
Cinco pessoas, todas com
mais de 55 anos, morreram no
local. Outras duas, incluindo
uma criança de 12 anos, sobreviveram e foram encaminhadas
a um hospital da região. “Esse
caso afetou a estatística, tanto
que quase metade das mortes
neste feriado em rodovias estaduais corresponde a somente
um acidente”, afirmou o capitão Denkewski.
O balaço de acidentes
registrados durante o feriado
mostra que houve redução de
46,9% nos casos, de 8% nas
mortes e de 57,3% de pessoas
feridas, em comparação com o
mesmo feriado de 2017. Os
atropelamentos também tiveram queda (de cinco casos em

2017 para dois este ano).
As autuações de infração
de trânsito nas rodovias neste
feriado foram 1.299, 44,3%
a menos que no ano anterior
(2.336 infrações lavradas). As
ações de combate à embriaguez ao volante, seja por
abordagens preventivas ou flagrantes, resultaram em quatro
autuações e outras quatro pelo
artigo 306, este último que
acaba com o encaminhamento
do infrator à delegacia. No
mesmo feriado do ano passado
foram registradas nove infrações pelo artigo 165 e sete
pelo artigo 306.
Ao longo dos principais trechos das estradas do Estado, a
Polícia Rodoviária fez a fiscalização para coibir o excesso
de velocidade, utilizando radares móveis. Durante o feriado
foram feitas 2.536 imagens
de radar, 53% a menos que o
mesmo feriado do ano anterior,
quando foram 5.402 imagens.
Litoral
Somente nas rodovias que
cortam o Litoral paranaense, o
Batalhão Rodoviário registrou
três acidentes, com três pessoas feridas e nenhuma morte.
As equipes policiais fizeram
145 imagens por radar de
excesso de velocidade e 75
autuações de infração de trânsito. No feriado da Padroeira
de 2017 foram registrados
nove acidentes, com quatro
pessoas feridas e nenhum
óbito.
Apreensão
Durante a operação, o condutor de um caminhão, de 36
anos, que passava pela PR-323
na noite de sexta-feira (12)
teria apresentado nervosismo,
o que provocou suspeita e
levou a equipe a fazer uma vistoria minuciosa no caminhão,
onde foi encontrado um fundo
falso (entre o chassi e o assoalho do baú). Foram encontrados 675,7 quilos de maconha,
dividida em 935 tabletes.
De acordo com informações
da equipe policial, o motorista
teria informado que era natural de Eldorado (MS), e que
pegou o caminhão já carregado
em Guaíra para levar até a
cidade de Umuarama, também
no Paraná. O homem teria dito
ainda que receberia R$ 1 mil
pelo transporte. Diante dos
fatos, a droga, o homem e o
veículo foram encaminhados à
Delegacia de Polícia Civil de
Iporã, para os procedimentos
de polícia judiciária.
* Informações da Agência
de Notícias do PR

EM TELÊMACO BORBA

Polícia Militar descobre
vinte pés de maconha
Da Redação
Telêmaco Borba - O que
seria uma simples ocorrência de
agressão, acabou na descoberta
de 20 pés de maconha encontrados por policiais militares de Telêmaco Borba, em uma residência.
Na sexta-feira (12), policiais militares foram solicitados
para atender a uma ocorrência
de agressão. De acordo com a
denúncia, uma mulher estaria
sendo agredida pelo marido.
Antes mesmo de sair para atender
o caso, os policiais verificaram

que no mesmo endereço havia
denúncias de que funcionava um
ponto de venda de drogas.
Na casa onde estaria ocorrendo a agressão, os policiais
encontraram 20 pés de maconha
plantados no quintal, além de
mochilas com tabletes da droga
pronta para consumo. A mulher
foi ouvida e liberada.
Já quanto ao fato da agressão, os policiais constataram que
o marido apontado como suspeito, teria abandonado o local e
agora é investigado por tráfico de
drogas e violência doméstica.
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cleucimara@hotmail.com
“ Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”
Cora Coralina

Malu

Divulgação / Marcos Bastos

Dani

Divulgação

A querida empresária Dani Marchiore
recebeu convidadas em sua loja no
Shopping Paladium
para um fino coquetel de inauguração
oficial da nova
coleção DNA Jorge
Bischoff. A grife vem
fazendo muito
sucesso!

'Planeta Mais' divulga shows
A organização do 'Festival
Planeta Mais', que movimenta
Ponta Grossa entre os dias 8 e
9 de dezembro, divulgou a divisão de shows nos dois dias.
Serão 11 apresentações nacionais.
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

Zezé di
Camargo
e Luciano

Divulgação

Divulgação

A competente jornalista Malu Barreto
reserva o dia 17 de outubro para
receber felicitações de aniversário.
Ela responde pela gerência de Comunicação e Marketing do Mabu Thermas Grand Resort de Foz do Iguaçu e
em breve anuncia novidades

A dupla Zezé
di Camargo
e Luciano se
apresenta
no Centro de
Eventos, no
próximo dia
19. George
Promoções
assina a
produção do
espetáculo

Divulgação

No próximo dia 19, empresário
Luis Cezar Abib, diretor do Hotel
Fazenda Dorrizon, será alvo de
muitas felicitações pela estreia de
idade nova. Na foto ao lado da
esposa Maredy. Felicidades!

Divulgação

Parabéns circulando para
a advogada Isabel Holm.
Felicidades!

A Associação Brasileira de Colunistas Sociais e de Mídia Eletrônica (ABRAMECOM),
realiza nos dias 21 a 23 de outubro no Resort Costão do Santinho, em
Florianópolis (SC), o congresso nacional de Colunistas Sociais. No registro o
presidente da associação, Arlan Alves e a vice-presidente Neide Bini. Parabéns!
Divulgação

Irmãos
Emanuel e
Gabriel
Bitencourt,
para o Dia
das Crianças

Divulgação

Ainda em
tempo de
parabenizar
Maria Donizete
Teixeira Alves
pela passagem
de seu aniversário no início da
semana. Na foto
com o marido
Alfani Alves, que
festeja idade
nova dia 02 de
novembro

Melly Ramalho,
grande jornalista, assessor
de imprensa,
produtor de
tv e eventos,
recebendo
felicitações de
aniversário. No
registro com
a atriz Paloma
Bernardi
Divulgação

O cantor Daniel levou grande público ao Parque Lacustre, no
último sábado, e atendeu com muito carinho uma fila enorme
de fãs. No registro com esta colunista e João Marcelo Mazzo

e vinte minutos. As apresentações serão completas e ao vivo.
De acordo com a organização, haverá música para todos os estilos e
gostos. “Com isso atingimos grande público e chamamos a atenção
para o que importa: mostrar que
pequenas atitudes mudam o planeta”, reforça o empresário Iran
Taques. A divulgação dos pontos de
vendas e o valor dos ingressos deve
ocorrer nos próximos dias. Mais
informações pelo site www.festivalplanetamais.com.br ou na página
oficial do evento no Facebook.

Divulgação / Clarisse Bontorin

16/10

Yasmin Marinho
Osmario Ortiz Castro Junior
Kelly Francisco Florêncio

17/10

Orlei C. Zececki
Sirlei Ap. Guimarães

18/10

Gustavo Santos Moróz
Henrique Schultz Sazana
Cezar R. Weigert
Sargento Olicheski
Daniele Christine de Oliveira
Luciane Assme

Dia 17, Carline Francielle Schafhauser comemora
aniversário ao lado do namorado Armando
Zoccola Neto. Parabéns!

PRODUTOR RURAL
Você que tem Propriedade Rural de 100ha a menos de 250ha,
o prazo vigente para Certiﬁcar no Sigef (Incra) é até 20/11/2018,
se ainda não fez oque esta esperando?

Regularização de Imóveis
*Retiﬁcação *Desmembramento
*Uniﬁcação *Usucapião

Georreferenciamento Rural
*Certiﬁcação no Sigef (INCRA)

Levantamentos Topográﬁcos
Projetos de Engenharia
Locação de Obras
(42)
(18)

9 9963-4356
9 9824-7040

Facebook.com/TopGan Topograﬁa

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

