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EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: ALÉM DO PRÊMIO TROPEIRO DE OURO

Câmara aprova Semana do Comércio
Divulgação

EM ARAPOTI

Conselheira é
denunciada em
adoção irregular
Em Arapoti, a mãe de uma
menina de dois anos, um casal
e uma conselheira tutelar foram
denunciados criminalmente pelo
Ministério Público do Paraná
por adoção ilegal. O caso tramipágina 7
ta sob sigilo.

NA ESTRADA DA CASTROLANDA

Colisão violenta
fere dois na
rodovia PR-340

Divulgação

A Associação Comercial e Empresarial de Castro
(Acecastro), juntamente com a Câmara Municipal,
quer instituir a ‘Semana do Comércio Castrense’ e o
Prêmio ‘Tropeiro de Ouro’. O projeto de lei, de autoria do presidente da Casa de Leis, José Otávio Nocera,
foi apresentado na sessão ordinária de quarta-feira
(17), para primeira votação, e obteve aprovação de
todos os vereadores. Na sequência, o projeto deve
ser votado novamente, em segunda discussão, e se
for aprovado por todos os legisladores, deve seguir
página 3
para sanção do prefeito.

DURANTE FORTE CHUVA

Marquise de prédio vai ao chão na
Vicente Machado, em Ponta Grossa

PROJETO é aprovado
em primeira discussão

página 7

PREFEITO RILDO COMEMORA

NA INGLATERRA, NO JIU-JITSU

Castrense traz quatro ouros

Sub 16 de Tibagi vence
o Troféu Brasil de Futsal
Divulgação

Divulgação

HYLUX chegou a capotar

As fortes chuvas e um vendaval que caiu na tarde de quintafeira(18), em Castro, provocou
um grave acidente na estrada
que liga a cidade ao distrito da
Castrolanda, e queda de um
pinheiro em residência na vila
Santa Cruz. Na PR-340, mais
precisamente no km 199 + 10
metros, duas caminhonetes se
chocaram violentamente por volta
página 7
das 13h45.

ATLETAS são recebidos pelo prefeito Rildo

O time tibagiano Sub 16
conquistou o Troféu Brasil de
Futsal, nesta segunda-feira
(15), em Garça, São Paulo.
Na quarta-feira (17), o prefeito Rildo Leonardi, a viceprefeita, Helynez Santos Ribas,

NA ACECASTRO

Palestras levam
motivação

NO RIO DE JANEIRO

Ratinho Junior reafirma
apoio a Jair Bolsonaro

A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro), em parceria com o Sicredi
Campos Gerais, e Senac Paraná, trouxe na própria sede da
entidade, na noite de quarta-feira
(17), duas palestras com focos
diferentes, voltadas a um público
diversificado, que integrou gestopágina 5
res e empregados.

HOMICÍDIOS
PRENDE SEIS NA
OPERAÇÃO 'COSTA
RICA SEGURA'
página 7

DENUNCIADO PELO
MPPR PRESIDENTE
AFASTADO
DA CÂMARA
página 3

e o gerente da Secretaria de
Esportes, Edilson Barbosa,
receberam o time e comissão
técnica na Prefeitura, e não
economizaram nos elogios a
essa nova geração de ouro no
página 4
futsal.

Divulgação

RATINHO JUNIOR no apartamento de Bolsonaro

SERGIO Ávila já é experiente em eventos internacionais

O castrense Sergio Ávila
conquistou mais quatro vitórias
lutando fora do Brasil. Nos
dias 13 e 14 de outubro ele
participou, como faixa preta
em Jiu-jitsu, do Campeonato
Europeu London Fall 2018,

em Londres, na Inglaterra. No
sábado (13) Sergio conquistou
medalhas de ouro vencendo
tanto a competição na categoria
peso pesado (de 88 a 94 quilos), como na Absoluta – categoria que mistura os campeões

de diferentes pesos, ambas
com quimono. Já no domingo
(14) o castrense competiu nas
categorias sem quimono, de
peso, e novamente a Absoluta,
em ambas também conquistou
página 5
medalha de ouro.

O governador eleito do
Paraná, Ratinho Júnior, visitou
Jair Bolsonaro nesta quartafeira (17), no Rio de Janeiro.
Durante o encontro, na residência de presidenciável, Ratinho Júnior confirmou seu apoio
ao candidato a presidente da

República para consolidar
vitória no Paraná. “Vamos trabalhar para garantir a eleição
de Bolsonaro. Ele terá uma
votação expressiva no Paraná e
pode contar com a nossa base
de apoio”, prometeu Ratinho
página 3
Júnior.
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EVOLUÇÃO
Não que isso venha a representar muito ganho nesse momento, mas o simples fato da Câmara
Municipal criar a 'Semana do Comércio Castrense', a pedido do próprio comércio, mostra uma
evolução de mentalidade por parte do legislativo. Até então agarrada a um governo municipal
que não vê com bons olhos a instituição Acecastro, por interpretações equivocadas no passado,
a Casa de Leis vai no viés e aposta em mudanças. E, ela está certa, pois se a imagem do político
não é vista com bons olhos por grande parte da população, quem sabe começar a mudança pelo
próprio comércio. Após a segunda votação na Câmara Municipal, vai faltar a sanção do prefeito,
ai veremos se o executivo também está evoluindo.

Como minimizar o impacto
eleitoral nos negócios?
* Alexandre Pierro
Períodos eleitorais são sempre conturbados economicamente. Há uma tensão que se espalha do âmbito político
para o empresarial. Isso porque o mercado funciona, em grande parte, em cima
das expectativas geradas pelos planos de
governo de um candidato ou de outro.
Esses planos refletem mais ou menos o
que as empresas buscam como cenário
para seu desenvolvimento, segurança para
investimentos, etc. Assim, enquanto não
se decide que caminho irá vigorar, há uma
inação, uma inércia gerada pelo medo de
colocar sua empresa em um cenário pouco
favorável ao que cada empresário entende
como ideal.
Esse histórico de incertezas é grande
no Brasil, e nas eleições desse ano a
dúvida tem aumentado, sobretudo pela
grande polarização dos eleitores. Há uma
impressão de que, independentemente de
quem ganhar, metade da população ficará
desagradada, e isso criará mais tensão
econômica. O problema, entretanto, está
nas empresas e não na política. Um negócio não pode ser tão dependente de fatores externos. E, colocar a culpa da inação
na política, é apenas a prova de que há
uma má gestão acontecendo dentro da
empresa.
O impacto eleitoral não pode afetar a
continuidade de negócios. Uma empresa
precisa ser comandada independente dos
resultados, e até mesmo da insatisfação
dos potenciais clientes com o cenário político. Há de se criar uma independência
entre fatores - que não é muito comum
aqui no Brasil, mas é completamente possível.
Para realizar essa tarefa, as empresas
precisam buscar as diretrizes corretas para
embasar suas estratégias de negócios. As
duas principais para esse caso específico,
são normas que podem ser implementadas para guiar todos os processos da
empresa: a norma de Continuidade de
Negócios (ISO 22301), e a norma de
Gestão de Riscos (ISO 31000). Essas
normas trabalham com a criação de regras
de contingência para todos os cenários e
ocorrências que possam ser considerados
riscos para a empresa, ou seja, que atrapalham seus objetivos estratégicos.
No caso da norma de Continuidade
de Negócios, a atenção é às situações
que representam um risco da empresa
falir, ou seja, ela aborda tudo que pode
ser uma crise para a empresa, podendo
impactar diretamente na sua saúde financeira, enquanto que a norma de Gestão de
Riscos é mais abrangente e cotidiana. As
diretrizes preveem mudanças de mercado,
e o impacto externo, permitindo que se
saia na frente do problema, já estando preparado para lidar com ele. Uma empresa
bem mapeada possui contingências para
mais de 15 a 20 mil riscos, mesmo que a
maioria deles seja bem difícil de acontecer,
e ela só precise lidar com algo em torno de

50 a 200 deles de forma mais constante.
Essas normas são suportes ao sistema de gestão atual da empresa, mas
também precisam acompanhar as atualizações de mercado. Um exemplo recente
foi o da greve dos caminhoneiros que
ocorreu no país todo. Esse risco existia?
Sim. Era provável? Não. Porém, quem
tinha um plano de contingência, mesmo
que achando que nunca o usaria, se saiu
melhor do que quem nem pensou nisso algo até óbvio se sua empresa é uma transportadora, por exemplo. A partir de então,
esse risco passa a ter mais destaque, e se
torna uma realidade mais provável de se
repetir, e por isso vale nova atenção.
No caso eleitoral, pode haver poucos
riscos que sejam institucionais, que ameacem as empresas de fechar, mas com
certeza há muitos que afetam lucro, crescimento, processos, funcionários, etc. A
alta do dólar talvez seja o mais evidente,
pois afeta diretamente o mercado, com
a alta nos preços de matéria prima, por
exemplo. O mesmo se aplica a variações
no preço do combustível, que é diretamente influenciado pelo dólar. Outro
aspecto interessante é o da tarifação de
serviços básicos devido à privatização ou
não privatização de alguns setores. Para
ambos os lados, há quem se beneficia
e quem perde. Propostas que envolvam
processos burocráticos ou impostos,
agem da mesma forma.
Um risco pouco observado, por
exemplo, é o da evasão de mão de obra
especializada. Com a infelicidade de uma
parcela da população, grandes profissionais podem simplesmente buscar países
diferentes para atuar. Aqui entra o fator
humano ligado a ideais pessoais e não há
como agradar a todos nesse aspecto. Não
importa muito qual a política do vencedor,
sempre há incertezas e fatores de risco
para diversos cenários empresariais. Não
existe meio de impedir que esses riscos
existam e que alguns deles se tornem
problemas reais. Entretanto, há como
controlar isso, estando prevenido, pronto
a agir de forma a se adequar, encontrar
novos caminhos e lidar com os problemas, sem deixar o impacto eleitoral afetar
sua empresa.
Aplicar essas diretrizes agora é começar a blindar sua empresa antes de qualquer choque. Prevenir não é só melhor
do que remediar. Nesse caso, prevenir é
remediar. É a única solução real para lidar
com o que não se pode controlar externamente. O presente e futuro de sua empresa
não pode depender dos outros, apenas da
sua própria gestão. Assim, ganhe quem
ganhar, sua empresa irá sobreviver e prosperar.
* Alexandre Pierro é engenheiro
mecânico, bacharel em física aplicada
pela USP e fundador da PALAS, consultoria em gestão da qualidade.

Sandro A.
Carrilho
CÂMARA DE CASTRO
Nem bem acabou o primeiro turno das eleições, tem
vereador sonhando com a presidência da Câmara de Castro.
E não seria só um. Presidida
por José Otávio Nocêra, que
quer permanecer à frente da
entidade por mais dois anos,
outros dois nomes ligados ao
governo Moacyr Elias Fadel
Junior (MDB) já teriam manifestado interesse. Entre eles
Gerson Sutil e agora Neto
Fadel. Quanto à oposição, essa
se mantém em silêncio, mesmo
porque, não tem a maioria.
CÂMARA MUNICIPAL II
Gerson Sutil já tem experiência e o momento seria de
mudanças, por outro lado não
bateria de frente se o prefeito
Moacyr Fadel quiser o sobrinho estreante Neto Fadel. E,
o que tudo indica, ele o quer,
gostem os demais, ou não.
APROXIMAÇÃO
Após distanciamento por
causa da política, o legislativo
de Castro acena positivamente
ao se aproximar do comércio.
Tanto, que o projeto de lei do
vereador José Otávio Nocera,
que cria a Semana do Comércio, a pedido da Acecastro,
mostra esses sinais. Se de
prático pouco contribui, essa
união de forças pode representar muito no futuro, isso se
o alcaide não interferir negativamente. Até a criação de
um troféu - Tropeiro de Ouro,
está sendo instituído. Vamos
ver que fruto vai dar.
ALINE
Já na condição de depu-

tada federal eleita, Aline
Sleutjes (PSL) promoveu
encontro na noite de quartafeira (17), no Castro Clube
de Campo, com lideranças
de diversos municípios da
região. O motivo foi ajustar
os trabalhos nessa reta final
de campanha de ‘Bolsonaro
Presidente’. Perto de 50
pessoas participaram.
'PT NÃO!'
Entre as manifestações, a
de maior peso é a que acontece no dia 21, chamada de
'PT Não!', de cunho nacional,
onde todos os municípios
estão se envolvendo para realizar caminhadas, carreatas,
palestras, sair pedir votos na
rua. Em Castro a programação começa às 14 horas, no
lago, onde acontecerá filiações e adesivaço, seguido de
carreata às 15h30.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

A sociedade da Praça Manoel Ribas
A propaganda do Chapéu
Ramenzoni faz lembrar o saudoso Clube União e Progresso
que nasceu em 15 de agosto
de 1914.
Uma sociedade civil com
personalidade jurídica, composta de cidadãos de qualquer
nacionalidade.
As cores oficiais eram azuis
e brancas, tinha bandeira e
emblema.
Tinha por fim: proporcionar diversões recreativas e
artísticas, servir de ponto de
reunião, promover o desenvolvimento da cultura física e intelectual, incentivar as iniciativas de caráter artístico, social, cívico
e desportivo.
O mais precioso, eram os seus “senhores” sócios que sabiam
respeitar e valorizar o diálogo discreto que não se sobrepunha ao
direito coletivo.
Na vida de todos os dias, os “senhores” sócios de terno completo, camisa branca com gravata e “chapéu”, depois de entrarem no salão do clube, colocavam o chapéu na chapeleira, com
muita elegância e respeito ao próximo, para depois tomarem o
cafezinho da s 19 horas e 30 minutos, oferta gratuita do clube.
Na biblioteca, o silêncio era uma constante e tinha uma longa
mesa com uma coleção das melhores revistas e jornais da época,
além de uma coleção de livros científicos e literários. O Castro
Jornal era a cereja do “bolo”.
Finalmente, os sócios se reuniam na Praça Manoel Ribas,
embaixo das árvores da família botânica das Pimenteiras.
Depois de dar uma olhada para aqueles tempos, que muitos
gostam de chamar de bons tempos, sem nunca terem desfrutado,
mas podem dizer: “Quem viveu gostou.”

FÁTIMA SURPREENDE
Uma votação que passou quase despercebida em
Castro, mas merece todas as
atenções, foi a de Maurício
Thadeu de Mello e Silva, mais
conhecido como 'Requião
Filho'. Os 3284 votos conquistados no município, perdendo apenas para Alexandre
Curi (4.913) e Plauto Miró
(3.445), que tinham as costas quentes de grupos fortes
da política castrense, tem
mérito exclusivo da vereadora Maria de Fátima Bart
Antão (MDB). Sem contar
com o apoio de Moacyr, que
só morre de amores pelo pai
Requião, ela teve que caminhar sozinha. E como diz ela:
"como caminhei".

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

19/10 - Dia do Profissional da Informática
20/10 - Dia do Arquivista
Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo
21/10 - Dia do Contato
Dia Nacional do Economista Doméstico
22/10 - Dia do Enólogo / Dia do Paraquedista
Dia do Protesto Mundial contra o Uso do Eletrochoque
Dia Internacional de Atenção à Gagueira
Dia Internacional do Radioamador
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Sexta
19/10

Clima

Temperatura

22 ºC
15 ºC

Umidade
81%
75%

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

Sábado
20/10

19

ºC

13 ºC

90%
79%

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Domingo
21/10

20 ºC
12 ºC

60%
69%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Segunda
21/10

25 ºC
16 ºC

80%
69%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 18/10/2018
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EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: ALÉM DO PRÊMIO TROPEIRO DE OURO

Câmara aprova Semana do Comércio
Divulgação

Ideia do
projeto é
desenvolver
e valorizar o
comércio
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro), juntamente com a
Câmara Municipal, quer instituir a ‘Semana do Comércio
Castrense’ e o Prêmio ‘Tropeiro de Ouro’. O projeto de
lei, de autoria do presidente da
Câmara, José Otávio Nocera,
foi apresentado na sessão ordinária de quarta-feira (17), na
Casa de Leis, para primeira
votação, e obteve aprovação de
todos os vereadores. Na sequência, o projeto deve ser votado
novamente, em segunda votação, e se for aprovado por todos

Projeto passa em primeira votação

os legisladores, deve seguir
para sanção do prefeito. Se
forem aprovados como projetos
de lei, a Semana do Comércio
e o Prêmio Tropeiro de Ouro
passam a integrar o calendário

oficial de eventos já no ano de
2019, ocorrendo entre o final
de setembro e início do mês de
outubro.
O projeto, segundo Anderson Gomes, presidente da Ace-

Da Assessoria
O governador eleito do
Paraná, Ratinho Júnior, visitou
o presidenciável Jair Bolsonaro
nesta quarta-feira (17), no Rio
de Janeiro. Durante o encontro,
na residência de Bolsonaro, Ratinho Júnior confirmou seu apoio
ao candidato a presidente da
República para consolidar vitória
no Paraná.
“Vamos
trabalhar
para
garantir a eleição de Bolsonaro.
Ele terá uma votação expressiva
no Paraná e pode contar com a
nossa base de apoio”, prometeu
Ratinho Júnior. O governador
eleito falou ainda da expectativa

dos paranaenses para o governo
de Bolsonaro e pediu maior atenção ao estado. Um dos pontos de
destaque na conversa foi a consolidação de uma política de segurança forte na região de fronteira
do Paraná com os países vizinhos.
Ratinho Júnior destacou os projetos que tem nessa área e pediu
o compromisso de Bolsonaro
para garantir uma parceria entre
o governo do Paraná e o governo
federal em ações conjuntas.
Além de Bolsonaro, estava presente também o deputado federal Onix Lorenzoni que deve ser
o ministro chefe da Casa Civil em
um futuro governo de Jair Bolsonaro.

GOVERNO DO PARANÁ

Governador eleito pede
que transição antecipe
Da Assessoria
Ainda na quarta-feira (17),
aconteceu a primeira reunião
entre o governador eleito Ratinho Junior e a atual governadora Cida Borghetti.
Ratinho Junior afirmou que
a visita foi para entender como
a atual governadora pretende
fazer a transição e pediu a possibilidade de que o processo
fosse antecipado. O objetivo
de Ratinho Junior é começar o
trabalho o quanto antes e não
perder os primeiros meses do
ano com a montagem da nova
equipe de governo. “Queremos antecipar o processo para
que a máquina do governo não
precise parar no início do ano
e gastar tempo para tomar
decisões e buscar soluções que
já podem acontecer desde já,

argumentou.
O governador eleito antecipou que na reunião também
ficou definido que, já na semana
que vem, será enviado um projeto para Assembléia Legislativa
para modernizar a lei de PPP.
“Vamos trabalhar para que essa
lei possa ser aprovada já esse
ano, para que a gente já possa
entrar o ano que vem trabalhando com força nessa questão
das parcerias público privadas
para acelerar a realização de
obras e ações em todo estado”,
afirmou Ratinho Junior.
Outros projetos
No encontro, Ratinho Junior
também se comprometeu em
trabalhar para que seja aprovado, ainda esse ano, os projetos do Refis e dos benefícios
ficais à algumas empresas.

Tropeiro de Ouro
Já a ideia do Prêmio Tropeiro de Ouro é reconhecer e
motivar os comerciantes e profissionais de diferentes setores
em Castro. Segundo Anderson
Gomes, quem idealizou foi o
diretor de Turismo da Acecastro, Gilson Proença. A reportagem não conseguiu contato
com o mesmo, mas teve acesso
às principais informações.
De acordo ainda com Bianca
Regina Silva, o prêmio seria o
fechamento da programação da
Semana do Comércio, e serviria
como forma de reconhecimento
aos melhores do ano. Ou seja, a
profissionais dos mais diversos
setores, como comércio, gastronomia, turismo, entre outros,
que tenham se destacado com
seu trabalho ao longo do ano.

Temporais afetam mais de 2,9 mil pessoas
Da Assessoria

Divulgação

Ratinho Junior no apartamento de Bolsonaro, no Rio de Janeiro

comerciantes, mas também do
poder público municipal, o que
nos permitirá também pleitear
novos incentivos para o setor”,
destaca.

EM 17 MUNICÍPIOS

NO RIO DE JANEIRO

Ratinho Junior reafirma
apoio a Jair Bolsonaro

castro, é sugestão de alguns dos
diretores da Associação, sendo
a advogada Bianca Regina
Rodrigues da Silva Mariano,
que é diretora da pasta de
prestadores de serviços e pro-

fissionais liberais na Acecastro, a principal idealizadora
da proposta. Ela explica que a
ideia envolve resgate histórico,
incentivo ao comércio em geral,
reconhecimento e integração
entre os comerciantes locais e
o governo municipal.
“Primeiro, a data escolhida
para a Semana do Comércio já
tem relação com o dia do tropeiro, que é comemorado em 5
de outubro, assim, integramos
um pouco da cultura do nosso
município ao evento. Além
disso, nós da diretoria (da
Acecastro) queremos fomentar
o comércio local, e acreditamos que a programação dessa
semana servirá como ferramenta para o desenvolvimento
do comércio local, já que serão
promovidas várias ações conjuntas, que certamente motivarão tanto os comerciantes,
como os clientes. E, sendo
aprovado o projeto de lei, acaba
se tornando um compromisso
não apenas da Acecastro e dos

Dezessete municípios paranaenses foram afetados pelas fortes
chuvas e vendaval ocorridos de
quarta até esta quinta-feira (16
a 18), segundo boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção
e Defesa Civil. Os dados são
ainda preliminares e podem ser
atualizados a qualquer momento,
já que as informações dos municípios continuam chegando à
Coordenadoria.
Os ventos, segundo a Defesa
Civil, chegaram nesta quintafeira em média a 100 km/h.
Em Apucarana foi registrado
107Km/h. Mais de 400 mil imóveis sem luz em todo o Estado,
segundo a Copel.
Até agora, 2.913 pessoas
foram afetadas pelos temporais,
sendo que 86 foram desalojadas
durante as chuvas fortes e quase
221 casas foram danificas por
vendavais e granizos. “Estamos
orientando as coordenadorias
municipais, já que as ocorrên-

cias são pontuais, e dando um
suporte com monitoramento do
tempo por meio dos alertas”,
disse o tenente Marcos Vidal.
O município mais atingido
foi Londrina (Norte), com 99
residências danificadas e 2.300
pessoas afetadas. Não há pessoas desabrigadas. Em Cambé,
também no Norte, a tempestade
afetou 153 pessoas e em Almirante Tamandaré (Grande Curitiba), 115 foram afetadas devido
ao alagamento de algumas áreas.
Neste município há 65 pessoas
desalojadas, que recebem abrigo
em casas de amigos e parentes.
Feira
Em Assis Chateaubriand
(Oeste), o vendaval danificou parte da estrutura da feira
ExpoAssis e as atividades nesta
quinta-feira tiveram de ser suspensas por motivo de segurança. Já em Santa Cecília do
Pavão (Norte) a chuva alagou as
bombas do sistema de abastecimento de água e a distribuição

está racionalizada.
Segundo o tenente Vidal,
a maior parte das ocorrências
foram em decorrência do vendaval, como quedas de árvores
e destelhamentos. Os outros
municípios atingidos são Foz
do Iguaçu, Araucária, Campo
Magro, Curitiba, Castro, General Carneiro, Guarapuava, Ponta
Grossa, Rio Negro, Sarandi e
União da Vitória.
Sem luz
A chuva deixa mais de 400
mil imóveis sem luz em todo o
Estado. Na região Noroeste,
entre Mandaguaçu e Querência do Norte, 209 mil imóveis
estão sem energia; no Norte são
191 mil, segundo a Copel. Em
Curitiba, na Região Metropolitana (RMC) e no Litoral, sete
mil residências continuam sem o
serviço.
De acordo com informações
da Copel, a companhia está
com todas as equipes mobilizadas mas não existe uma previ-

AINDA NESTE MÊS

Ponta Grossa - Foi assinada
nesta quinta-feira (18) a ordem
de serviço para as obras de
reforma e ampliação do Hemonúcleo de Ponta Grossa, na região
dos Campos Gerais, com investimento de R$ 1 milhão. O projeto
inclui melhorias na área de atendimento aos usuários da unidade
e ampliação do setor de processamento de sangue. A previsão é
que as obras sejam concluídas em
180 dias. Participaram da assinatura o diretor da 3ª Regional
de Saúde, Isaias Cantoia Luiz, e
representantes da Paraná Edificações, responsável pela fiscalização, além da empresa licitada
para executar as obras.
O secretário estadual da
Saúde, Antônio Carlos Nardi,
disse que a obra vai trazer mais
comodidade para os usuários do
hemonúcleo. Além de reforma
geral da estrutura, a área de
processamento de sangue será
ampliada, melhorando a capacidade de produção de hemoderivados como plasma, sangue total
e plaquetas.
“O Governo do Paraná trata
a saúde dos paranaenses como
prioridade. Nessa obra do hemonúcleo de Ponta Grossa, estamos

Divulgação

Ordem de serviço foi assinada para as obras de reforma e ampliação
investindo um R$ 1 milhão para
dar à população dos Campos
Gerais um espaço moderno, acolhedor e que melhor atenda às
necessidades dos profissionais e
dos usuários”, disse Nardi.
Para não alterar a rotina de
atendimentos aos doadores de
sangue da região, um ônibus do
Hemepar, totalmente equipado e
preparado para coletar de sangue, ficará disponível ao lado do
Hemonúcleo de Ponta Grossa a
partir de novembro. O Hemonúcleo de Ponta Grossa manterá o
atendimento em horário normal,
das 8 às 17 horas, de segunda a
sexta-feira.

Chuvas
Segundo o Simepar (Sistema
Meteorológico do Paraná), a
tempestade veio da Argentina e
continua avançando para Norte
Pioneiro. Para esta sexta-feira
(19), a previsão é de chuvas
e trovadas isoladas, principalmente na região Norte.
Alertas
A Coordenadoria Estadual
de Proteção e Defesa Civil envia
alertas de mensagem de texto
(SMS) que informam sobre as
principais ocorrências para a
região, como chuvas intensas,
granizos e ventos fortes. Para
receber o alerta o usuário precisa enviar por mensagem o CEP
para o número 40199.

TRANSPORTE DE ELEITORES

Hemonúcleo iniciará ampliação
Da Assessoria

são de normalização do serviço
em todas as regiões. Nas áreas
urbanas, os trabalhos devem
prosseguir durante a madrugada
e parte desta sexta-feira (19) e
nas áreas rurais, as equipes trabalham até sábado (20).

Funcionamento
O diretor da 3ª Regional de
Saúde, Isaias Cantoia, disse que
com a transferência das coletas
para o ônibus do Hemepar as
doações continuarão normalmente, sem prejuízo à população.
Mensalmente, o Hemonúcleo
de Ponta Grossa faz a coleta de
cerca de 1.200 bolsas de sangue.
“Enquanto durarem as obras,
usaremos o ônibus como sala de
coleta. Mas o processamento do
sangue continuará a ser feito no
prédio do hemocentro. Tudo foi
pensado para manter o funcionamento do espaço e o atendimento
aos usuários”, afirmou Isaias.

Denunciado pelo
MPPR presidente
afastado
da Câmara
Em Arapoti, o então presidente da Câmara de Vereadores
da cidade (afastado recentemente do cargo em consequência
da Operação Judas) e um amigo,
foram denunciados criminalmente pelo Ministério Público do
Paraná, por meio da Promotoria
Eleitoral da Comarca, por realizar o transporte de eleitores no
primeiro turno das eleições deste
ano, o que é proibido por lei.
Foi constatado que dois idosos
foram levados para votar pelos
denunciados.
O crime de transporte ilegal
de eleitores (artigo 302 da Lei
4.737/1965, o Código Eleitoral)
prevê pena de quatro a seis anos
de reclusão e multa.
Escutas
O caso chegou a conhecimento do MPPR de forma indireta, via escutas telefônicas, como
um desdobramento da Operação
Judas, deflagrada pela instituição
na semana passada e voltada a
coibir fraudes em licitações na
Casa Legislativa – o presidente da
Câmara foi afastado por suposto
envolvimento nas ilegalidades.
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NO SUB 16

Futsal de Tibagi vence Troféu Brasil
Divulgação

Equipe Sub 16
e comissão
técnica foram
recebidos por
autoridades
Da Assessoria
Tibagi - O time tibagiano
Sub 16 conquistou o Troféu
Brasil de Futsal, nesta segunda-feira (15), em Garça, São
Paulo. Nesta quarta-feira (17),
o prefeito Rildo Leonardi, a
vice-prefeita, Helynez Santos
Ribas, e o gerente da Secretaria
de Esportes, Edilson Barbosa,
receberam o time e comissão
técnica na Prefeitura.
A competição, que reuniu
16 times de todo o país, aconteceu de 12 a 15 de outubro.
Os meninos disputaram seis
jogos e na final, o duelo tenso
contra o Jaraguá do Sul, time
que revelou o jogador Falcão,
terminou empatado em 2x2
e teve a decisão nos pênal-

Atletas de ouro são recebidos pelo prefeito Rildo Leonardi e a vice Helynez Santos Ribas

tis. Uma atuação magistral do
goleiro, Rulhan Pereira, 16
anos, que defendeu duas penalidades, garantiu o campeonato
para a equipe tibagiana.
Além do troféu, a equipe
também conquistou o prêmio
de goleiro menos vazado, para
Rulhan, e de artilheiro da competição, para Ramon Barbosa.

REFORÇO BEM-VINDO

Caramuru
apresenta novos
integrantes
O Caramuru Vôlei apresentou
oficialmente, na noite de quartafeira (16), o seu novo integrante. O
ponteiro argentino, Ale Toro, passa
a compor o elenco que representará Ponta Grossa na Superliga.
Na ocasião, o clube assinou também um termo que parceria com a
Smart Fit, que passa a ser a academia oficial do time masculino.
Com o desafio de vencer o jogo
contra Copel Telecom/Maringá no
sábado, valendo o título da série A
do Paranaense, o Caramuru não
tira o foco do maior torneio de vôlei
do Brasil, que é a Superliga. Com
estreia marcada para o dia 27 de
outubro, em casa, contra o time
SEM/Taubaté/Funvic, o Tigre tem
treinado forte com foco na competição. O novo integrante, que compõe o elenco desde que o Alvinegro
destacou a força do voleibol brasileiro e a velocidade do saque como
alguns dos diferenciais.

O prefeito Rildo destacou
o trabalho desenvolvido pela
Prefeitura com as escolinhas
de base. “É um trabalho em
longo prazo. Mas, conseguir
um resultado desses, nesta
gestão, é um feito inédito para
o município. Temos muitos
meninos que treinam desde os
sete anos e isso mostra que a

continuidade nos trabalhos é
fundamental para que nossos
jovens consigam despontar
como promessas no esporte”,
considerou o prefeito.
Para o gerente da secretaria, Edilson Barbosa, Tibagi
está com excelentes talentos
em todas as bases da Escolinha
Municipal. "A gente está com

TURISMO

Tibagi será ponto final do 4°
Passeio Motociclístico do Pelotão de Trânsito do 1° Batalhão da
Polícia Militar (Mototran), neste
sábado (20). A expectativa é que
mais de 1000 pessoas compareçam ao evento, que tem apoio da
Prefeitura Municipal de Tibagi,
através da Secretaria Municipal
de Turismo (Setur).
Entre as atrações, que acontecerão durante o dia todo na Praça
Edmundo Mercer, estão feira gastronômica e shows com uma banda
de rock, contratada pelos organizadores, e com bandas locais. Os
oficiais sairão de Ponta Grossa
às 9h, e a previsão de chegada à
Tibagi é por volta das 11h. Essa
é a quarta edição do Mototran, e
a primeira vez que o passeio vem
para o município. A cada ano o
Pelotão de Trânsito escolhe uma
cidade diferente para ser o destino
do passeio motociclístico.

A Setur realizará a distribuição de material de divulgação
do município durante o encontro e a gerente da pasta, Kellin
Ramos, acredita no sucesso da
ação. "Esse evento é de extrema
importância para todos nós da
cidade, do Turismo principalmente. Acreditamos que as pessoas venham até Tibagi e, nesse
primeiro contato, alguns fiquem
e retornem posteriormente. Isso
pode fomentar a economia na
nossa cidade", disse a gerente.
Segundo a comandante do
Pelotão de Trânsito do 1°BPM de
Ponta Grossa, 1º Tenente Jaíne
Chaves de Oliveira, a escolha
de Tibagi para receber o evento
foi devido as belas paisagens e
o apoio da Prefeitura Municipal.
"Em Tibagi, a gente foi muito
bem recebido pela Prefeitura.
Tivemos muitas reuniões que
antecederam o evento e um contato muito estreito com a Polícia
Militar daqui, que nos recebeu e

O treinador do time, Anderson Petroski, está orgulhoso
pela conquista dos meninos,
que atuam nas categorias de
base do município desde os
nove anos. "Essa equipe vem
desenvolvendo o trabalho desde
o sub 9. Então vem sub 9, sub
11, 13, 15 e agora eles chegaram no 17 e estão começando
a colher esses frutos. É gratificante ver eles desde pequenos
e agora ganhando a nível nacional, é muito importante", disse
o professor.
Vilian Defaix, atleta de
Tibagi, mas que não pôde jogar
devido a idade, jogou pelo time
de Echaporã, na categoria
sub18, e também foi campeão.
Representaram a equipe
tibagiana em Garça: Guilherme
Vinicius Pinheiro, Rulhan Lucas
Pereira, Jhonatan Henrique,
Marcos Vinicius Anther, Jauan
Felipe da Luz Alves, João Lucas
Soares, Kauã Barbosa, Ramom
Barbosa, Matheus Henrique
Roberto, Vilian Defaix, Luiz
Eduardo Soares e Kleverson
Herbert Beva.

EM CARAMBEÍ

Tibagi recebe Mototran no sábado
Da Assessoria

uma safra muito boa. Nossas
bases têm feito um ano muito
bom. Essa faixa tem alcançado
grandes resultados ao longo do
ano, campeões de várias ligas,
várias etapas e este feito histórico para cidade de Tibagi, que
é o Troféu Brasil, um campeonato interestadual. Isso serve
como um combustível para que
os professores continuem trabalhando e para que os pais
continuem mandando os filhos
para representar bem nosso
município", frisou o gerente.
A vice-prefeita definiu como
“compensador” ver atletas tibagianos colhendo frutos e trazendo cada vez mais conquistas.
"É compensador quando você
trabalha com jovens que pratas
da casa e que conseguem trazer medalhas e troféus. Isso é
bastante gratificante, até para
eles mesmos, e para o município, porque não foi um jogo só.
Eles vêm de uma sequência de
participações e a cada viagem,
a cada saída, eles sempre nos
trazem resultados significativos” disse Helynez.

nos apoiou. A escolha de Tibagi
foi por ser uma cidade turística,
por ser uma cidade não muito
longe de Ponta Grossa e também
pelo caminho ter belas paisagens",
afirmou a 1° Tenente.
Ela ainda reforça o convite
para a população prestigiar o
Mototran. "Nosso objetivo é o
policiamento comunitário. Estamos trabalhando não somente
com uma parte do trânsito, que
são os motociclistas, mas também com a comunidade em geral.
Então a gente convida a todos os
tibagianos para que compareçam
aqui e prestigiem nosso evento",
destacou.
Blitz Educativa
Na última quinta-feira (11),
os oficiais do Pelotão de Trânsito
já estiveram em Tibagi para realizar uma blitz educativa do evento.
Foram abordados duzentos veículos, que receberam o material
de divulgação do evento.

REFISC negocia débitos
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura
Municipal de Carambeí lançou o
Programa de Recuperação Fiscal
de Carambeí, o REFISC 2018,
que irá promover a regularização de créditos do Município,
decorrente de débitos relativos
a tributos devidos e vencidos até
a data da adesão ao programa.
O REFISC teve início no dia 08
de outubro e encerra o prazo no
dia 03 de dezembro.
De acordo com o Diretor
do Departamento de Tributos,

Lucas Fernandes de Oliveira, o
programa é uma oportunidade
de renegociação de dívidas,
evitando protestos e execução
do débito. Os valores maiores
que R$ 2 mil poderão ser parcelados em até 48 vezes, e a
dívida quitada em parcela única
gera uma redução de 100%, em
juros e multas. A primeira parcela deverá ser quitada no ato
da negociação. Ao regularizar o
pagamento de débitos vencidos,
será concedida a redução de
multas e juros, conforme escalonamento.

BRASILEIRO DE CANOAGEM

Tibagianos conquistam
Divulgação

Prefeito Rildo e vice Helynez recepcionam
Da Assessoria
Tibagi - A equipe da Associação Tibagiana de Canoagem
(Atica) já se prepara para outra
competição neste final de semana
depois de conquistar medalhas
no Campeonato Brasileiro de
Canoagem Slalom 1ª divisão e
Seletiva Nacional, prova disputada em Foz do Iguaçu no final
de semana passado, e que define
atletas que irão representar o
Brasil em eventos internacionais.
Os preparativos agora são para
o Campeonato Pan-americano e
Sul-americano de Canoagem Slalom, em Três Coroas, Rio Grande
do Sul. A competição contará
com atletas de nove países da
América e Tibagi estará com
quatro representantes: Andre de
Paula, Anderson Moura, Renan
Soares e Vitor Ferreira.
Nessa quarta-feira (17), o
prefeito Rildo Leonardi e a viceprefeita, Helynez Santos Ribas,
receberam, no gabinete, a equipe
de 14 atletas da Atica que disputou em Foz do Iguaçu, em
diferentes categorias e conquis-

tou o 4° lugar geral por equipe,
ficando a frente de equipes com
grande história na canoagem
brasileira, como a Asteca do Rio
Grande do Sul e a Ascapi de São
Paulo. O destaque foi Allan Kauã
da Silva Ferreira, O Kauazinho,
de 13 anos, que trouxe quatro
medalhas, duas de ouro e duas
de prata.
Também foram medalhistas,
Paulo Cezar de Mello dos Santos Junior, que garantiu a prata
na categoria C2 menor. Na prova
por equipe, Anderson Moura,
Vitor Ferreira e Andre de Paula
ficaram com o bronze. Andre
também conquistou a medalha
de prata na prova do cross boat.
Além dos medalhistas, também
disputaram as provas do Campeonato Brasileiro de Canoagem
Slalom representando Tibagi os
atletas João Marcos Soares Junior,
Natasha Ferreira, Bruno Gustavo
de Castro Martins, Ravanna Liedmann Ribeiro, Luiz Marcelo de
Castro, Luiz Fernando Cordeiro,
Luiz Gustavo Ferreira da Silva,
Jean Lucas Ramos Coutinho e
Renan Soares.
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NA INGLATERRA

Castrense traz
quatro ouros
no Jiu-jitsu
Sérgio Ávila
se supera
a cada
competição

tura os campeões de diferentes
pesos, ambas com quimono.
Já no domingo (14), o castrense competiu nas categorias
sem quimono, de peso, e novamente a Absoluta, em ambas
também trouxe medalhas de
ouro.

O castrense Sergio Ávila
trouxe mais quatro medalhas
de ouro lutando fora do Brasil.
Acostumado a vencer competições internacionais, nos dias
13 e 14 de outubro o dentista
lutador participou, como faixa
preta em Jiu-jitsu, do Campeonato Europeu London Fall
2018, em Londres, na Inglaterra. No sábado (13), Sergio
conquistou medalhas de ouro
vencendo tanto a competição na categoria peso pesado
(de 88 a 94 quilos), como na
Absoluta – categoria que mis-

Campeonatos
Sergio Ávila tem em seu
currículo a participação em

Divulgação

Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

campeonatos, dentro e fora do
país, e 15 anos de Jiu-jitsu. Ao
longo desse período já participou de diversas competições,
mas segundo ele, algumas
das principais são o Campeão
Mundial, Campeonato Europeu, Campeonato Sul-Americano, Campeonato Brasileiro,
Campeonato Carioca, Campeonato Paulista e Campeonato
Sul-Brasileiro.

Dentista lutador, Sérgio Ávila é Castro lá fora

NA ACECASTRO

Palestras levam motivação e ensinam
Sergio Ávila é competidor faixa preta em Jiu-jitsu

APRESENTADO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

Apresentado contrato com Sanepar
Da Assessoria
Palmeira - Munícipes, autoridades e representantes de instituições e entidades participaram
da Audiência Pública realizada no
final da tarde de quarta-feira (17),
que apresentou e discutiu o Contrato de Programa a ser firmado
entre o Município de Palmeira
com a Companhia de Saneamento
do Paraná (Sanepar). Aproximadamente 40 pessoas estiveram
presentes na Sala de Sessões da
Câmara Municipal de Vereadores.
O prefeito Edir Havrechaki
abriu a Audiência destacando a
importância de a população participar do ato e de realizar discussões e sugestões durante o espaço.
Ele também relatou que o novo
contrato foi bastante discutido
internamente pelo Município para
oferecer as melhores condições
aos palmeirenses. “Trabalhamos
neste novo contrato para garantir que Palmeira não sofra, como
aconteceu há algum tempo, como
por exemplo com problemas de
abastecimento nas partes mais
altas da cidade. Temos a garantia
da Sanepar que nos próximos anos
o município não vai sofrer com
falta de água e demais problemas
relacionados”, destacou.
Uma mesa de trabalho foi formada para discutir detalhes técnicos
do contrato, composta por Nuno
Pereira, gerente de Concessões da

Fotos / Sandro A. Carrilho

DA REDAÇÃO

Sanepar Curitiba, Fernanda Bender Collodel, da gerência Jurídica
da Sanepar Curitiba, Joel Pires,
engenheiro civil e coordenador de
obras da Sanepar, Edir Havrechaki,
prefeito municipal, Fabiano Bishop
Cassanta, secretário municipal de
Urbanismo, e Aldemar Viante,
engenheiro civil do Município e
diretor de Planejamento e Captações de Recursos.
Pereira e Collodel apresentaram detalhes técnicos e a proposta
contida na Minuta do Contrato.
Entre os assuntos discutidos foi
abordada a situação atual do
município de Palmeira, o qual o
contrato com a Sanepar está vencido desde 2008, particularidades
e o que se pretende firmar com o
Contrato de Programa, além de
obras e investimentos previstos
pela Sanepar para os próximos
anos em Palmeira.
Os representantes da Sanepar
ainda destacaram os itens abrangidos pelo contrato, como exploração dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no limite territorial do Município, compreendendo
a captação; adução; produção de
água para abastecimento; sua distribuição; operação; conservação;
manutenção de redes incluindo as
ligações prediais e os instrumentos
de medição; a coleta; remoção; e
destinação de esgotos.
O promotor de Justiça da

Comarca de Palmeira, Antônio
Carlos Nervino, esteve presente
na Audiência Pública e falou sobre
a importância de um acordo entre
o Município e a Sanepar. “Se esta
for a melhor solução para resolver
os problemas que os munícipes
enfrentam em relação ao abastecimento de água, que seja adotada.
Ao ver do Ministério Público o
contrato não tem nenhuma irregularidade e temos confiança no
know how da Sanepar, vendo os
outros trabalhos que ela realiza no
Estado”, enfatizou.
Após as discussões técnicas e
apresentação da Minuta do Contrato, foi aberto espaço para o
público realizar questionamentos e
proposições. As intervenções foram
feitas através de formulários próprios, distribuído pela coordenação. As questões levantadas pelos
presentes foram prontamente respondidas pelos técnicos da Sanepar
e do Município, que na sequência
encerraram a Audiência Pública.
Agora o Procuradoria do Município realiza o Projeto de Lei e o
mesmo é enviado para a Câmara de
Vereadores, para análise da Comissão de Educação, Cultura, Bem
Estar Social e Meio Ambiente. Em
caso de grande alteração no projeto,
uma nova Audiência Pública poderá
ser realizada para discussão. Caso
contrário, o Município segue os trâmites legais para realizar a assinatura do contrato com a Sanepar.

A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro), em parceria com o Sicredi
Campos Gerais, e Senac Paraná,
trouxe na própria sede da entidade, na noite de quarta-feira
(17), duas palestras com focos
diferentes, voltadas a um público
diversificado, que integrou gestores e empregados.
Roberjan Rossini, pelo Senac,
levou motivação entre os palestrantes. Com violão em punho,
abriu a sua explanação cantando
e encantando. Com dez anos de
experiência junto ao Senac, disse
que suas palestras de motivação proporcionam “momento de
aprendizagem e alegria, desenvolvendo o conhecimento”. O palestrante destacou que o município
precisa melhorar e muito no atendimento e motivação, para que se
possa manter o cliente na cidade, e
essas palestras contribuem muito.
“Castro tem alcançado uma evolução grande no quesito credibilidade, e o maior desafio é que o
castrense veja isso, os próprios
colaboradores, gestores, através
de ações”. No caso da palestra
na Acecastro, Roberjan destacou
que “foi mostrada a importância
do líder motivador, aquele que
incentiva a equipe, que elogia,
mostra o diferencial de cada um,
aceita o potencial de cada um, e
coloca o seu talento a disposição
da empresa”.
Para Bianca Regina Rodrigues
da Silva Mariano, diretora dos
profissionais liberais e prestadores de serviço da Acecastro, “as
palestras, ao longo dessa gestão,
acontecem pensando no desenvolvimento local, com o objetivo que
a cidade cresça e o empresário
perceba que quando ele agrega

Gestores e empregados marcaram presença

Roberjan Rossini
um funcionário com capacitação e
conhecimento, diminui o prejuízo
com rescisão trabalhista. No caso
da Sicredi e do Senac, Bianca
destaca que são empresas parceiras, associados. “O Senac, como
outras do seguimento, são empresas que tem essa missão de trazer
base e alicerce para o comércio e
empresariado; e o Sicredi, com a
cultura cooperativista, vem também agregar valor nessa nossa
cultura de associativismo, no sentido de crescimento”, enfatizou.
Para a gerente do Senac Castro, Ana Maria Trappel, o Senac
entra com o intuito de capacitar

os comerciantes, a população em
geral, e as palestra motivacional
tem o papel de preparar os líderes, para motivar o comércio. “As
pessoas motivadas atraem mais
clientes, mais recursos, e a cidade
cresce”. Ana diz que através de
pesquisas de mercado divulgadas
pelo governo, Ministério do Trabalho, a grande deficiência ainda
é a falta de mão de obra qualificada, e o Senac entra nesse papel
de qualificar”.
A segunda palestra da noite
tratou o tema ‘Educação Financeira’. Para o gerente do Sicredi,
agência centro, Luiz Caetano
Magro, o envolvimento com esses
parceiros buscou trazer informações e ajudar os empresários, trabalhando com os colaboradores
através de palestra motivacional e
depois educação financeira, para
que os próprios colaboradores
tenham maior qualidade de vida
e boa produtividade no trabalho.
A “Educação Financeira, trazida
aqui, vem mostrar o que leva
uma pessoa a consumir, como
fazer para poupar, forma de ter
um orçamento equilibrado e uma
qualidade de vida melhor”, disse
Caetano.

COMÉRCIO LOCAL

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
9 9963-4356
(18) 9 9824-7040

(42)

Facebook.com/TopGan Topograﬁa

Fiscalização busca afastar
ambulantes de fora
Palmeira - Na intenção de
inibir a presença de ambulantes e
realizar proteção junto ao comércio local, a Prefeitura de Palmeira,
através da Secretaria Municipal de
Finanças, reposicionou a atuação de
sua equipe de fiscais. Com o novo
modo de operar, os fiscais devem
ter maior presença e frequência nos
locais e horários de maior concentração de público no comércio.
A Lei 2274/2003, que dispõe
sobre o Código de Posturas do
Município, dá embasamento para
a atuação da fiscalização, definindo
tratativas para os casos de licenças

de funcionamento, bem como, os
autos de infração. Na mesma lei,
o artigo 147 define que para qualquer concessão é necessário ter o
número de inscrição no cadastro
municipal, redação dada pela Lei
nº 4342/2017. Desta forma fica
proibida a comercialização por
ambulantes externos sem a devida
documentação.
A atuação dos fiscais acontece de segunda a sexta-feira, com
revezamento de atividades, sendo
um período do dia para fiscalização e outro período para visitas
aos estabelecimentos.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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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.
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.

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

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.

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
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL

RESUMO DE NOVELAS

www.coquetel.com.br
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CG 160 START
CG 150 Titan EX
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2016/2017
2011/2011
2013/2014
2015/2015
2008/2008
2007/2007
2015/2015
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PRETA
BRANCA
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VERMELHA
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial LTDA torna público que irá
requerer ao IAP, a Renovação Licença de Operação para tratamento
fitossanitário de sementes implantado no Rodovia PR 340, Km 195,
mais 490 metros s/n, Colônia Castrolanda, Castro.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA OPERAÇÃO
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial LTDA torna público que
recebeu do IAP, a Licença de Operação para tratamento fitossanitário de sementes implantado no Rodovia PR 340, Km 195, mais 490
metros s/n, Colônia Castrolanda, Castro.
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Áries: Preste atenção ao seu
sexto sentido e poderá ter ganhos
inesperados. Dia favorável para curtir os amigos.

Libra: Você não vai poupar
esforços para deixar tudo em ordem
no serviço. Será mais fácil deixar
alguns maus hábitos para trás.

Touro: No serviço, será mais
fácil correr atrás do reconhecimento
que merece. Sociedade ou parceria
com alguém próximo.

Escorpião: Assuntos familiares estão em destaque, mas se quiser que tudo seja feito do seu jeito, o
clima pode esquentar.

Gêmeos: Se tem planos para a
vida profissional ou anda de olho em
uma promoção, agir nos bastidores
pode ser uma ótima maneira de driblar a concorrência.

Sagitário: No serviço, redobre
a atenção ao lidar com informações
importantes. Nas amizades, um
bom papo ajuda a animar qualquer
encontro.

Câncer: Bom momento para
aprender ou compartilhar o que sabe
no trabalho. Seu lado organizado
ajudará a dar conta dos assuntos.

Capricórnio: Há chance de
receber uma grana que não estava
esperando. Pode ter promoção no
serviço.

Leão: No trabalho, jogo de cintura será importante para se adaptar
às novidades que podem surgir. Bom
dia para mudar algo no visual.

Aquário: Há chance de receber
uma grana que não estava esperando.
Pode ter promoção no serviço. Se
surgir a chance de passear.

Virgem: O dinheiro deve entrar,
mas será preciso se esforçar. No trabalho, redobre a atenção para não se
envolver em mal-entendido.

Peixes: Se anotar suas ideias e
colocar em prática sem chamar muita
atenção. Tudo o que fizer em segredo
tem mais chance de dar certo.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A Transportadora Moers Ltda, CNPJ 77.473.403/0001-82, torna
público que irá requererão IAP, a Licença Prévia para Atividades
Transportes de Carga Viva, pátio, rampa de lubrificação, pista de
abastecimento e administração a ser implantada Rua das Águas Marinhas, 346.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A Transportadora Moers Ltda, CNPJ 77.473.403/0001-82, torna
público que irá requererão IAP, a Licença Prévia para Atividades de
rampa de lavagens com sistema de tratamento de efluentes e pátio, a
ser implantada Rua das Águas Marinhas, 328.

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (19/10)
Flora conforta Verena. Santiago é discriminado durante o
jogo de futebol. Dandara não
gosta da proximidade entre
Marcelo e Leonor. Alex conta
para Gabriela sobre o caso
de Verena, e ela se preocupa
com a aluna. Leonor troca
sorrisos com Marcelo. Márcio manipula Rafael. Jade e
Érico se surpreendem ao chegarem para o jantar. Gabriela
tenta acalmar Verena. Úrsula
e Flora impedem Verena de
falar com Álvaro. Garoto
revela a Tito por que teme
se encontrar com Lia. Érico
agradece Brigitte pelo jantar.
Gabriela observa Álvaro e se
impressiona com o trecho que
ele marca em um livro. Pérola
faz insinuações para Fabiana
durante a aula de Leonor.
Gabriela se preocupa com o
comportamento de Álvaro.
O TEMPO NÃO PARA
Sexta-Feira (19/10)
Emílio afirma a Mariacarla
que dominará Marocas. Carmen diz a Samuca que ele foi
manipulado por Betina, acreditando que Marocas estaria
com Elmo. Samuca confessa
a Waleska que ainda ama
Marocas. Betina vê Waleska e
Samuca se beijando. Marocas
fica surpresa quando Betina
lhe propõe aliança contra
Waleska. Coronela tenta extorquir Dom Sabino. Marocas
diz a Paulina que não confia
em Waleska. Teófilo esconde
o dinheiro que tem desviado
do Barão debaixo do colchão.
Agustina promete ajudar
Coronela, para que Teófilo se
case com ela. Emílio calunia
Dom Sabino para Amadeu.

Marocas decide morar com a
família na mansão. Carmen se
preocupa ao saber que Emílio
é procurador de Dom Sabino.
Dom Sabino comunica a
Marocas que Emílio pediu a
mão da filha em casamento.
ESPELHO DA VIDA
Sexta-Feira (19/10)
Edméia/Grace
percebe
que Isabel furtou seu livro de
magia e alerta a filha sobre o
perigo. Isabel tenta invadir a
casa de Julia, mas é ameaçada
pelo cão da guardiã. Seduzido,
Marcelo promete guiar Isabel
ao casarão de Julia. Cris confessa a Margot que teme ir à
casa de Julia com Alain. Isabel descobre que Cris mentiu
para Alain. A pedido de Cris,
Alain tenta ser simpático com
Priscila. Alain recebe fotos de
Cris entrando sozinha na casa
de Julia.
SEGUNDO SOL
Sexta-Feira (19/10)
Karola implora o perdão de
Valentim, que expulsa a mãe de
sua casa. Beto e a família Falcão amparam Valentim. Karola
vaga pelas ruas e acaba se
embriagando junto a pessoas
em situação de rua, observada por Robinho. Laureta
tenta resgatar Karola das ruas,
mas ela consegue fugir. Maura
desabafa com Rosa sobre
seus sentimentos por Ionan e
Selma. Vicente convida Nice
para sair, e os dois são interrompidos por Agenor. Roberval confessa sua admiração por
Rochelle. Edgar diz a Roberval
que aprendeu a dar valor a sua
família. A pedido de Laureta,
Katiandrea sonda Rosa sobre
Ícaro. Karola pede abrigo a
Irmã Felipa. Valentim decide ir
ao encontro de Luzia.
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NA ESTRADA DA CASTROLANDA

Colisão violenta fere dois na PR-340
Divulgação

IMAGEM IMPACTA

Marquise de prédio vai ao
chão na Vicente Machado
Divulgação

S 10 atingiu transversalmente a outra caminhonete

Temporal foi
responsável
por acidente
e queda
de pinheiro
Da Redação
As fortes chuvas e um vendaval que caiu na tarde de
quinta-feira(18), em Castro,
provocou um grave acidente
na estrada que liga a cidade
ao distrito da Castrolanda, e

queda de um pinheiro em residência na vila Santa Cruz.
Na PR-340, mais precisamente no km 199 + 10
metros, duas caminhonetes se
chocaram violentamente por
volta das 13h45. Segundo o
que a reportagem apurou, a
Toyota Haylux prata dirigida
pelo administrador Sandro
Leffers, seguia sentido cidade
ao distrito, quando tentou fazer
uma conversão para a sua propriedade, momento em que foi
colhida por outra caminhonete,
dessa vez uma S 10 que trazia
ao volante Charles Salomons,

Numa operação deflagrada
por policiais civis de Castro em
conjunto com investigadores de
Arapoti, conseguiram localizar
e prender elemento responsável
por dois homicídio. A prisão do
foragido foi efetuada na cidade
de Pinhais, região metropolitana
de Curitiba e teve ainda o apoio
de Guarda Municipal e de policiais militares na madrugada de
quinta-feira (18).
Depois de dois meses em
investigação, o suspeito identificado como J.V.A.R, de 22 anos,
foi cercado e teve o imóvel invadido, onde mantinha esconderijo.
De acordo com os investigadores, o suspeito utilizando uma
arma de fogo teria assassinado
duas pessoas no município de
Arapoti, em 2016. O autor havia
sido preso no mesmo ano, porém
conseguiu fugir da cadeia.

este vindo da Castrolanda.
Socorristas do SAMU
estiveram no local e encaminharam os dois motoristas
para atendimento na Unidade
de Pronto Atendimento-UPA.
De acordo com o boletim
do Corpo de Bombeiros de
Castro que também esteve
no local, chovia bastante no
momento da colisão e a pouca
visibillidade pode ter sido
uma das causas que provocou
a colisão.
Uma viatura da Polícia
Rodoviária Estadual ajudou a
controlar o trânsito na rodo-

via.
Queda de árvore
No mesmo horário, os
fortes ventos registrados na
região, foram responsáveis
pela queda de um pinheiro
que desabou sobre o telhado
de uma casa na rua Sezinando
Borguignon, na vila Santa
Cruz, próximo a uma panificadora. Parte do telhado ficou
danificado. No momento da
queda, nenhuma pessoa estava
no interior da residência atingida pelo pinheiro, causando
apenas danos materiais.

NA REGIÃO CENTRAL

AÇÃO CONJUNTA

Civil descobre
foragido

Hylux chegou a tombar com impacto

'Jacaré' vai parar na cedeia de Castro
Da Redação
Na manhã de quarta-feira
(17), policiais militares de Castro acabaram com um série de
roubos que vinham sendo praticados por um elemento. P.J.C,
conhecido também como 'Jacaré',
foi preso por volta das 17 horas,
depois de ter agredido e roubado um aparelho celular de uma
vítima.
Trabalhadores de uma obra
que tinham presenciado um roubo
praticado por este elemento, trataram de avisar policiais militares que faziam patrulhamento de
rotina pela rua Coronel Olegário
de Macedo. O assalto teria acontecido na praça Nossa Senhora
do Carmo, onde uma mulher portadora de necessidades especiais, teria sido agredida e teve
roubado o seu aparelho celular.
Os próprios denunciantes repas-

saram as características do elemento, que trajava blusa cinza,
calça e tênis preto. A ação só
foi percebida porque a vítima,
mesmo assustada, passou a gritar por socorro. Trabalhadores
da obra saíram tentar ajudar,
entretanto, o elemento empreendeu fuga. A esta altura, a equipe
policial que já tinha sido avisada
do assalto, saiu em perseguição e
encontrou o rapaz no cruzamento
com a rua Pará. Assim que avistou a viatura, 'Jacaré' entrou em
terrenos baldi os, pulando cercas
, tentando escapar por um matagal. Os polciais foram no seu
encalço e conseguiram prende-lo
já quase aos fundos do parque
Lacustre.
Abordado, o elemento recebeu voz de prisão e acabou reconhecido pela vítima, como autor
da tentativa de roubo.
De acordo com o boletim

policial, este mesmo elemento já
havia praticado outros dois crimes, nas últimas 24 horas, onde
as vítimas teriam relatado e descrito o suspeito com as mesmas
vestes deste último roubo.
A equipe policial ainda percorreu o matagal por o elemento
tentou escapar e acabou encontrando o aparelho celular que
tinha sido roubado da pessoa
com necessidades especiais- um
aparelho Mobile, modelo A3, cor
preta. O aparelho estava com a
tela quebrada, mas foi reconhecida pela vítima, como de sua
propriedade.
Diante dos fatos, o suspeito
foi conduzido para a delegacia,
onde outra vítima compareceu e
confirmou que no dia anterior,
também teve seu aparelho celular
roubado, durante a madrugada e
reconheceu 'Jacaré' como autor
deste crime.

Marquise inteira de um prédio veio abaixo
A marquise do Edifício Vila
Velha, no coração de Ponta
Grossa, desabou na madrugada
desta quinta-feira (18). A situação foi registrada por volta de
0h20, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado.
Testemunhas relataram “um
forte estrondo na Avenida Vicente
Machado”. A Polícia Militar foi
acionada e verificou que a mar-

quise, espécie de cobertura do
edifício, estava no chão.
Bombeiros, Defesa Civil e
Copel foram acionados para
a situação. De acordo com o
tenente Damacena, dos Bombeiros, toda a área foi verificada e
por sorte, não houve nenhuma
vítima. Foi solicitada uma verificação mais apurada para avaliar
a estrutura do edifício.

NO CENTRO DE CASTRO

Preso na Romário Martins
por embriaguez ao volante
Da Redação
Condutor de um veículo GM
Celta foi flagrado por policiais
militares na manhã de terça-feira
(16), transistando na contramão
da Rua Romário Martins.
Na abordagem, a equipe constatou que o condutor apresentava
visíveis sinais de embriaguez. Em
revista já no interior do automóvel
estavam diversas garrafas de bebi-

das alcoólicas, algumas delas abertas e consumidas pela metade.
O teste do bafômetro confirmou a suspeita da PM. Com
resultado de 0,87 mg/l de álcool
no organismo, medida acima da
permitida pela legislação nacional, o motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.
o veículo também foi apreendido e
recolhido ao pátio da 3ª Companhia da Polícia Militar.

'COSTA RICA SEGURA'

Homicídios prende seis na
Operação Costa Rica Segura
Divulgação

EM ARAPOTI

Conselheira é
denunciada em
adoção irregular
Em Arapoti, a mãe de uma
menina de dois anos, um casal
e uma conselheira tutelar foram
denunciados criminalmente pelo
Ministério Público do Paraná por
adoção ilegal. O caso tramita sob
sigilo.
Conforme descrito na ação
penal, seguindo orientação da
representante do Conselho Tutelar
e com o consentimento da mãe do
bebê, o homem denunciado registrou a criança como sendo sua filha
biológica. Após isso, requereu e
conseguiu a guarda da menina,
que está com ele e a esposa há
pouco mais de um ano.
Durante as investigações, a
mãe biológica e o homem confessaram a ilegalidade. Com isso,
foi comprovada a prática de crime
de supressão de direito inerente
ao estado civil de recém-nascido
(artigo 242 do Código Penal),
popularmente conhecido como
“adoção à brasileira”.
Além da denúncia, a Promotoria
de Justiça de Arapoti ajuizou ação
para a aplicação de medida protetiva para a garantia dos interesses
da criança. Por ora, a menina segue
sob os cuidados do casal.

NO CENTRO DE CASTRO

Pessoa com deficiência é roubada
A criminalidade fez mais
uma vítima na região central
de Castro durante a manhã
de quarta-feira (17). Dessa
vez o criminoso investiu
contra a vítima, uma pessoa
com deficiência, que passava
pela Rua Nossa Senhora do
Carmo, perto das 7h30, roubando seu aparelho celular.
De acordo com o relato

prestado para a Polícia Militar, o ladrão agiu com violência, tendo agredido a vítima
antes de fugir com o objeto
roubado. Moradores que
trabalhavam em uma obra
próximo ao local do assalto
ouviram os gritos de socorro
e foram atrás do suspeito.
O autor do assalto foi
preso pouco depois pela PM

na Rua Pará, perto do Parque Lacustre. O aparelho
roubado foi encontrado pelos
policiais no trajeto de fuga do
ladrão.
Já na delegacia de Polícia
Civil, para onde foi levado, o
bandido foi reconhecido por
outras vítimas como o responsável por roubos cometidos recentemente na cidade.

EM PONTA GROSSA

Veículo capota no bairro de Olarias
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Na quartafeira (17), em Ponta Grossa, um
motorista perdeu o controle do
seu veículo e capotou nas proximidades da Biblioteca Pública
Municipal Professor Bruno Enei,
no bairro de Olarias.
A ocorrência foi registrada no
cruzamento entre a Rua Ermelino
de Leão e Rua Ricardo Wagner.
O motorista do automóvel não se
feriu no incidente.

Carro ficou com o rodado para cima

Mais seis fora de circulação
Da Redação
Ponta Grossa - Seis pessoas presas e três menores apreendidos, foi o saldo da Operação
'Costa Rica Segura', deflagrada
pela Seção de Homicídios da
13ª Subdivisão Policial de Ponta
Grossa, na quarta-feira (17).
O objetivo da ação policial foi
o de cumprir mandados de busca
domiciliar, apreensão de adolescentes e prisões temporárias
nos bairros Costa Rica, Panamá
e Londres para coibir casos de
tráfico de drogas e homicídios.
De acordo com a delegada
Tania Sviercoski, recentemente
foram registrados três homicídios
na região, todos semelhantes na
forma como as vítimas foram
executadas, com facadas e agressões com objetos contundentes.
“As semelhanças na forma de

agir deram indícios de que um
mesmo grupo fosse autor dos três
crimes”, comentou a delegada.
Ela ressaltou que, inicialmente,
três adolescentes admitiram a
autoria de um dos homicídios,
mas o trabalho de investigação
revelou “envolvimento deles nos
outros dois homicídios e que eles
agiram a mando de traficantes
da região, em razão de dívida de
drogas”.
Material apreendido
Durante as buscas na residência de um dos suspeitos, foram
localizados drogas, dinheiro e
balança de precisão. Os três
moradores da casa receberam voz
de prisão e foram conduzidos à
13ª Subdivisão Policial. As prisões temporárias têm prazo de
30 dias e as investigações deverão ser concluídas nesse período.
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noivado

Divulgação

Durante evento promovido pela Prefeitura Municipal de Castro,
no último final de semana, destaque para o show de Daniel
Divulgação

O castrense tem encontro
marcado na manhã desse sábado
(20) na Concessionária Honda
Tibagi Motos, quando poderá
conhecer a novíssima X-ADV
750, mais uma novidade da marca, única na categoria, que será
apresentada em um coquetel.
Em duas cores - branca e
prata -, a nova moto além de
esbanjar potência, cai no gosto
de quem pilota tanto no asfalto,
quanto na terra.
Para o gerente Marcos Vaz,
essa moto é completa. Além de
ser automática, possui computador de bordo, freio combinado,
e garantia de três anos. Mas não
é só essa scooter que estará à
mostra. Toda a linha Honda
2019 poderá ser apreciada, a

Divulgação

Tibagi Motos apresenta
a novíssima X-ADV 750

exemplo da nova Bis, e adquirida
através de financiamentos, com
parcelas que podem chegar a 48
vezes (via banco).
"Se você é um apreciador de
moto, e prefere uma Honda, venha
neste sábado na Tibagi Motos",
reforça o convite Marcos Vaz.

Caroline Dobis Grik e Carlos Rory Pucci estrearam
alianças na mão direita. Para vocês, o primeiro passo,
a formalização pública. Parabéns pelo noivado!

enlace

Divulgação

Nilce Antunes e Daniel
Divulgação

Parque Histórico recebe
exposição itinerante

Karol Lisboa e o filho Vini Pipoquinha
recebendo as atenções do cantor Daniel
Divulgação

Geovanna Beatriz Bublitz e Lucas Narciso, que esta
nova vida seja só de amor, paz e alegria, e que
possam desfrutar da felicidade tão sonhada. Parabéns!
Divulgação

Juliana dos Santos, o cantor Daniel,
Guto Beck e Thaís Helene Fidelix

Alvo de
inúmeras
felicitações
a médica
Patrícia
Busch
comemorou
nova idade
no dia 17

Produção Leiteira em Castrolanda: Vida e Tradição é o
tema da exposição itinerante,
do Centro Cultural Castrolanda,
que ficará no Parque das Águas
do Parque Histórico de Carambei no período de 18 de outubro
até 30 de novembro. A mostra
abrirá ao público no horário de
funcionamento do Parque, de
terça a domingo, das 11 às 18
horas.
Com a exposição o museu
conta sobre a produção leiteira
que faz parte da identidade da
colônia holandesa, desde sua
fundação em 1951 e que deu a
cidade de Castro o título de Capital Nacional do Leite. A mostra
tem por finalidade demonstrar as
transformações pela qual passou
a produção leiteira, em Castrolanda, ao logo dos anos.
“É muito importante para o
Parque Histórico receber uma
exposição do Centro Cultural
Castrolanda, para ilustrar um
pouco da história dessa comunidade irmã. Ações como esta
ajudam a fortalecer os laços entre

Divulgação

as instituições”, afirma Felipe
Pedroso, coordenador cultural e
historiador do Parque Histórico.
Serviço
O ingresso para visitar o
Parque Histórico é R$16. “Professores, estudantes, doadores de
sangue regulares com documento
comprobatório e pessoas com deficiência pagam meia entrada, que
equivale a R$8,00. Moradores de
Carambeí cadastrados, crianças
até 6 anos, acompanhante necessário de pessoa com deficiência
e pessoas acima de 60 anos são
isentos da taxa. Grupos precisam
ser marcados com antecedência,
mais informações pelo e-mail
agendamento@aphc.com.br.
Divulgação

Quem comemora nova idade nesta sexta-feira
(19) é Geovane. Ele recebe os parabéns ao lado
da sobrinha Bethina e da namorada Ana Paula

19/10

Luiz Cesar Carneiro
Valdir Sanson
Amandio Kraemer Filho

20/10

Aleksandra Ap. Cole
Alexandre J. Boer
Arthur Machinski de Aguiar

Guilherme Bertolini
Terezinha Odete Gandera
Otávio Augusto de Lima

22/10

Adriana Schendroski
Ynaê Deckij Kachinski

