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'Warung Tur
PG' agita
este sábado
Divulgação / PM

página 10

dinheiro e droga

Criminosos caem
após passarem
notas falsas
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Acecastro lança
'Sonhos de Natal'

Divulgação

A tradicional Campanha Sonhos
de Natal, promovida pela Associação
Comercial e Empresarial de Castro
(Acecastro) chega à sua 11ª edição neste
ano. Lançada oficialmente no dia 1º de
novembro, a campanha tem novamente
como principal atrativo o sorteio de um
carro zero quilômetro.
página 7

6.632 atletas inscritos

31º Jeca abre com muita cor
Fotos / Marcia Ferraz

Três suspeitos que estavam
em um veículo Citroen/Xsara,
os quais tentaram trocar notas
de R$ 100 falsas no comércio
local, inclusive em um estabelecimento localizado na Rua Javert
Madureira, cairam diante da
polícia. Comunicados, militares
realizaram diligências e com
novas informações de que o
veículo estaria na PR 151, sentido ao pedágio de Carambeí,
interceptaram os três suspeitos,
um homem e duas mulheres.
Para surpresa, além de trazerem mais de R$ 800 em notas
falsas, tinham em seu poder 300
gramas de substância análoga ao
página 9
crack.		

Na noite de quinta-feira (8)
foi lançada oficialmente a edição
2018 dos Jogos Estudantis de
Castro (Jeca). O evento, que
contou com grande presença de
público, foi realizado no Ginásio
de Esportes Padre José Pagnacco. Como já é tradicional, a
abertura foi marcada pelo espetáculo das apresentações feitas
por alunos do município, e trouxe os novos mascotes. Reunindo
6.632 atletas, o Jeca desse ano
envolve 17 modalidades, sendo
duas culturais.
página 7

denúncia

Empresa tem
que pagar multa
para prefeitura
Brilho e acrobacias deram maior brilho a abertura dos Jogos Estudantis de Castro (Jeca)

escolhido segundo secretário

em castro

Mabel Canto em visita
falou para vereadores
página 5
Divulgação

Pasta da Educação
terá Renato Feder
Divulgação

O Ministério Público celebrou na segunda-feira (5)
Termo Aditivo ao Termo de
Compromisso de Ajustamento
de Conduta – TAC, em decorrência de serviços prestados
para segurança na Feira de
Saúde realizada pela Prefeitura
de Castro no dia 18 de março
de 2017, por ocasião do aniversário de Castro. Conforme a
Cláusula 1ª do Termo, os sócios
proprietários da empresa deverão pagar multa civil no valor do
contrato celebrado, ou seja, R$
1.160,00 em dez parcelas de R$
116,00 em favor do Município
página 5
de Castro.

Divulgação

página 4

ministério público

Funcionários
usavam veículo
oficial de
forma indevida
Ministério Público firma TAC
– Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta com servidores da Prefeitura Municipal
de Castro que utilizavam veículos
oficiais para uso particular. Isso
após o Observatório de Castro

denunciar ao Ministério Público
em 22 de janeiro de 2018, atos
praticados por dois servidores
página 5
públicos.

ACONTECEU

delícias da culinária

treinamento apurado

Carambeí leva sabores e Escola e Estado Maior do
cultura para o mundo Exército realizam exercícios
Levar o sabor de Carambeí para o mundo foi a
intenção da Prefeitura em participar do 30º Feira
Internacional de turismo - Festuris, em Gramado
(RS), que reúne grandes marcas e destinos do
Brasil e de vários outros países. Carambeí se
apresenta como um destino cultural e gastronômipágina 4
co dos Campos Gerais.

No período de 7 a 14 de novembro, a 5ª
Brigada de Cavalaria Blindada apoiará a Escola
de Comando e Estado-Maior (ECEME) com os
meios necessários para realização, na região de
Ponta Grossa e Castro, de um Exercício no Terreno
de Operações Táticas, como coroamento do ano
página 5
de instrução de 2018.		

O futuro secretário de Estado da Educação além de
empreendedor, é da área da
inovação. Renato Feder é CEO
da Multilaser, empresa com 3
mil funcionários, com atuação
no segmento de eletrônicos e
informática. Formado em Administração na FGV, com ele vem
se dedicando à área da educação, através de sua empresa, por
meio de patrocínios a feiras de
página 3
Ciências.

Divulgação

Renato Feder é CEO da Multilaser

em tibagi

Eleições escolhem
novas diretoras
Nesta sexta-feira (9), toda a
comunidade escolar vai as urnas,
durante as eleições escolares,
para eleger a nova diretoria. As
eleitas terão o trabalho de dirigir
as Escolas e Centros Municipais

de Educação Infantil (CMEIs) a
partir de 2019. A Secretária de
Educação e Cultura, Ana Elis
Gomes, ressalta a importância
dos pais participarem do propágina 4
cesso eleitoral.

PM apreende mais de meio quilo de crack no jardim primavera
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Mobilidade elétrica:
a nova realidade global

* Ricardo Takahira

EDITORIAL

É PRECISO MAIS SERIEDADE
As duas últimas denúncias feitas pelo Observatório de Castro, mostram que a administração Moacyr Fadel está longe, muito longe de ser exemplar. Contratar empresa para fazer a
segurança de um evento da Prefeitura, onde a proprietária é uma funcionária pública e o seu
marido um alto posto do governo, chega a ser vergonhoso. O mesmo para os dois funcionários
que utilizavam de carros oficiais para 'taxi escolar' e outras benesses. Precisou que a denúncia
chegasse ao Ministério Público, para que a lei agisse. A punição aplicada em forma de multa
tanto para a empresa, quanto para os funcionários, já foi aplicada, eles vão pagar. Mas, para
quem a contratou, ou quem permitiu que esses funcionários desses suas escapadinhas, qual
será o preço desse descaso?

Reciclagem automotiva
já é realidade no Brasil

n

* Fabio Giusti Frasson
A reciclagem automotiva há
tempos é uma necessidade mundial, sendo que o aproveitamento
correto de peças de reuso reduz
a utilização de peças novas, as
emissões de gases e os impactos
ambientais. Os EUA, por exemplo, reciclam 95% da frota que sai
de circulação, enquanto no Brasil
esse número ainda não chega a
1,5%, de acordo com associações
do setor.
A Lei 12.977/2014, que
regula e disciplina a atividade de
desmontagem de veículos em todo
o País, foi sancionada em junho
de 2014. Conhecida como Lei do
Desmanche, ela prevê que qualquer empresa que realize as atividades de desmanche deve estar
registrada no Departamento de
Trânsito de seu estado, além de
manter o sistema estadual de rastreabilidade de peças atualizado e
possuir alvará de funcionamento.
Ao completar seu quarto aniversário, a legislação impulsionou o
setor de reciclagem automotiva
em todo o País, que segue superando desafios para disseminar a
utilização de peças de reuso e com
garantia de procedência.
Especialistas estimam que
50% da frota brasileira, de cerca
de 30 milhões de veículos, esteja
próxima da necessidade de reciclagem. Porém, até a assinatura
da Lei do Desmanche, o mercado
nacional era predominantemente
informal e muito pulverizado. Após
a criação dessa legislação, identificamos um amadurecimento desse
segmento, pois foram reduzidos
diversos riscos e incertezas para
o consumidor e para as empresas
que desejarem investir no setor.
Dessa forma, a Lei do Desmanche contribuiu para o desenvolvimento de um mercado de
empresas recicladoras, revende-

dores, oficinas e consumidores
interessados em peças de reuso,
que têm preço reduzido e garantia
de procedência. Antes dessa legislação, não havia nenhuma segurança ao se adquirir esse tipo de
produto, que muitas vezes poderia
apresentar o risco de ser oriundo
de veículos furtados. Porém, com
a regulamentação do setor, as
empresas legalizadas passaram a
utilizar mecanismos de rastreabilidade para cada peça, permitindo
o acesso ao seu histórico e transmitindo segurança ao consumidor,
que passa a ter uma opção mais
econômica e de qualidade para a
reparação e manutenção de seu
veículo.
A regulamentação da reciclagem automotiva abre perspectivas
para um mercado com grande
potencial de expansão, pois entre
85% e 95% das peças de um
veículo podem ser reutilizadas e
revendidas para o consumidor ou
até para empresas especializadas
em reciclagem. Porém, é importante destacar que peças muito
avariadas ou consideradas itens
de segurança – como freio e suspensão – devem ser encaminhadas
ao fabricante ou vendidas como
sucata, para serem processadas e
transformadas em matéria-prima.
O consumidor está cada vez
mais consciente das questões
socioambientais e do seu impacto
nas futuras gerações. A expansão
da reciclagem automotiva no Brasil irá possibilitar a criação de um
círculo virtuoso, contribuindo para
a preservação do meio ambiente e
proporcionando a inclusão social,
ao desestimular o comércio irregular de peças.
* Fabio Giusti Frasson
– Superintendente da
Renova Ecopeças

Sandro A.
Carrilho
MAIS UM
O governador eleito Ratinho Junior (PSD) não quer
precipitar na escolha dos
nomes que irão compor o
seu primeiro escalão. Depois
do General Luiz Felipe Kraemer Carbonell, na pasta
da Segurança Pública, um
segundo nome foi escolhido
essa semana. Renato Feder,
CEO da Multilaser, ocupará a
pasta da Educação. Além de
empreendedor, ele é da área
da inovação.
APENAS 14
Como Ratinho Junior pretende compor o seu governo
com apenas 14 secretarias,
das 28 existentes, ele está
tomando todo o cuidado nas
escolhas, usando como primeiro critério o conhecimento
técnico.
OUTROS NOMES
Uma fonte do governo
garantiu que na próxima
semana outras duas pastas já
terão nomes, mas não adiantou quais seriam elas. Também não disse se o deputado
federal Sandro Alex (PSD)
ocuparia uma das outras doze
secretarias, em aberto, que
o governador eleito terá que
indicar. Apesar de estar bem
cotado para a Infraestrutura
e Logística, na semana passada Sandro Alex adiantou
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CASTRO E REGIÃO

Impressão
FOLHA DE
LONDRINA

ao Página Um que tudo não
passava de especulação.
BOA IMPRESSÃO
A deputada Mabel Canto
(PSC) causou boa impressão
quando fez uso da tribuna,
durante sessão ordinária da
Câmara de Castro, na quartafeira (7). Quem também foi
bastante citado pelos vereadores foi o seu pai, Jocelito
Canto, hoje na Rede Massa.

Diante de algumas definições internacionais para o
impedimento da comercialização
de veículos diesel, com repercussões no aumento de vendas
dos veículos híbridos e elétricos
no mundo, vale a pena o Brasil
refletir sobre o que realmente
tem acontecido no planeta e
analisar como tem reagido e se
preparado frente ao novo cenário mundial, sobretudo, alguns
meses depois da publicação do
programa Rota 2030 (MP843).
Parece que o País finalmente
acordou para o que acontece
internacionalmente, embora o
mundo não esteja mudando tão a
passos largos como se esperava,
em vista das projeções dos especialistas de mercado de veículos
movidos à eletricidade. Os brasileiros já testemunham o aumento
da oferta e do uso de ônibus e
caminhões elétricos, cenário que
já aponta por onde certa massificação pode acontecer.
Os desafios são grandes em
toda a parte principalmente ao
se tratar da frota puramente
elétrica, que necessita de infraestrutura de recarga. Com subsídios em vários países, veículos
leves crescem também à medida
que as condições são criadas
para modelos de negócios de
uso compartilhado, situação normalmente relacionada a veículos
elétricos mais caros, porém com
vantagens em emissões e, principalmente, em uso contínuo com
o menor custo por quilometro
rodado.
Especialistas da indústria já
se preocupam com a capacitação da mão de obra para esta
transição, outros apostam que a
mudança já começou com primeiros resultados de faturamento.
Somado a isto, o hidrogênio e
outras formas de produção de
energia elétrica também começam a sair do papel.
No cenário nacional, um
plano de eletromobilidade poderia ter o mesmo efeito que o
RenovaBio ou plano de energia?
Os patamares de pesquisa e
desenvolvimento podem crescer
com chamadas temáticas como
as da ANEEL? Ou a comparação

com políticas públicas europeias
podem ajudar o Brasil a entender
o processo de popularização dos
veículos elétricos pelo mundo?
Não somos a Noruega, nem
tampouco a China, então qual
receita serve para o Brasil?
A boa notícia é que modelos
lançados no Exterior não demoram tanto para vir ao Brasil.
Resta somente saber quando a
cadeia será verticalizada com
volumes maiores e quais são
esses volumes para viabilizar uma
localização com investimentos.
Veículos elétricos americanos ou
asiáticos, quais sistemistas têm
a melhor estratégia para a introdução dos veículos elétricos no
País? Ainda não se pode esquecer dos biocombustíveis.
Existem ainda muitas dúvidas, mas algo é certo: o Brasil
tem quem faça, como Lucas Di
Grassi, piloto de Formula-E
e Stock Car, além de CEO da
Roborace, a primeira plataforma de motorsport autônoma
do planeta. Um exemplo para
os universitários que também
constroem veículos elétricos do
zero com orçamentos bem curtos, mas que já conquistaram
prêmios valiosos no Exterior, em
preparação para a era da eletromobilidade.
Quem tiver interesse em
discutir o assunto está convidado para o 7º Simpósio SAE
BRASIL de Veículos Elétricos e
Híbridos, que reunirá lideranças de montadoras, sistemistas,
centros de pesquisa, distribuidores de energia, universidades
e órgãos do poder público para
palestras e debates. O encontro
será realizado em duas manhãs,
dias 12 e 13 de novembro, no
São Paulo Expo, em paralelo
ao 30º Salão Internacional do
Automóvel.
* Ricardo Takahira
é engenheiro eletricista,
consultor sênior da GFA
Consulting Group alocado
no Promob-e GIZ
e chairperson do 7º
Simpósio SAE BRASIL
de Veículos Elétricos
e Híbridos.

Divulgação / Isadora

QUE PAPELÃO
Os sócios proprietários de
uma empresa de segurança
deverão pagar multa civil no
valor do contrato celebrado,
ou seja, R$ 1.160,00 em dez
parcelas de R$ 116,00 em
favor do Município de Castro.
O motivo foi, a contratação
de uma empresa que possui
como proprietária uma funcionária da própria prefeitura.
Se não bastasse isso, ela é
esposa de um braço direito do
prefeito Moacyr Fadel Junior,
que também ocupa cargo na
administração pública.

As eleições acabaram, mas tem gente que não fez questão de tirar o
17 do seu caminhão. O flagrante aconteceu na PR 151, na estrada que
liga Ponta Grossa a Castro.

VEÍCULO OFICIAL
Outro caso que envolve
o Ministério Público e partiu
do Observatório de Castro,
denuncia servidores da Prefeitura Municipal de Castro na
utilização veículos oficiais para
uso particular. Esses também
terão que pagar!

09/11 - Dia do Técnico em Eletrotécnica / Dia do Hoteleiro
10/11 - Dia do Trigo
12/11 - Dia do Diretor de Escola / Dia do Supermercado

Diretor-Editor
SANDRO ADRIANO CARRILHO
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A) Os conceitos emitidos em
artigos assinados podem não
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cidades de Castro, Carambeí,
Palmeira, Tibagi, Ponta Grossa
e Curitiba (Centro Cívico).

Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
09/11

Temperatura

Umidade

19 ºC
13 ºC

91%
92%

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

Sábado
10/11

22

ºC

14 ºC

92%
93%

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

Domingo
11/11

26 ºC
15 ºC

99%
95%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
12/11

29 ºC
17 ºC

77%
82%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 08/11/2018
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RATINHO JUNIOR ESCOLHE SEU SEGUNDO SECRETÁRIO

Educação já tem secretário indicado
Divulgação

Além de
empreendedor,
futuro titular da
pasta é da área
da inovação
Da Assessoria
O futuro secretário de
Estado da Educação além de
empreendedor, é da área da inovação. Renato Feder é CEO da
Multilaser, empresa com 3 mil
funcionários, com atuação no
segmento de eletrônicos e informática. Formado em Administração na FGV, com mestrado
em economia na USP, à frente
da empresa ele já vem se dedicando à área da educação, por
meio de patrocínios a feiras de
Ciências. Sua empresa financiava a ida de estudantes brasileiros para eventos no exterior.
Feder foi durante oito meses
assessor voluntário da Secretaria de Educação de São Paulo.
Professor de matemática por oito
anos e professor de economia no

Renato Feder é CEO da Multilaser

PIRAÍ DO SUL

Mackeinzie por quatro anos, é
pai de 3 filhos: Leonardo 6 anos,
Alberto 4 e Felipe 2. Também foi
diretor por oito anos do Colegio ALEF, escola de São Paulo
sem fins lucrativos.
Feder e Ratinho se conheceram em um evento em São
Paulo e, desde então, o empresário tem atuado como consultor do político para a área de
educação.
“É um nome de muita credibilidade, com experiência
em diferentes áreas do conhecimento, na estrutura da educação pública e na educação
aplicada". Feder disse que sua
escolha é uma decisão baseada
no que representa o projeto de
Ratinho Junior: "escolhi fazer da
educação do Paraná a melhor
do Brasil. O projeto do Ratinho
Junior me dá a garantia de que
vamos conseguir".
Por enquanto, além de
Renato Feder na Educação, o
primeiro escalão de Ratinho
Junior terá o General Luiz Felipe
Kraemer Carbonell, na pasta da
Segurança Pública.

PARCERIA

LOA 2019 é
apresentada
ao plenário
da Câmara

Deputada Aline visita Piraí do Sul
Divulgação

Da Assessoria

Da Assessoria
Piraí do Sul - A proposta do Orçamento Anual de
Piraí do Sul, a LOA 2019, foi
entregue aos vereadores nesta
semana. A estimativa de recursos para a cidade no próximo
ano é de R$ 78 milhões. A
peça financeira protocolada
na Câmara planeja detalhadamente os investimentos do
município, separando os valores que serão usados pela
administração.
Números
A LOA prevê R$ 5 milhões
para o Fundo de Previdência,
em torno de R$ 4 milhões para
o Legislativo e R$ 69 milhões
ao Executivo. Deste valor, a
maior fatia será destinada à
área de saúde, que deve consumir mais de R$ 20 milhões.
Para o setor de educação,
estão previstos R$ 18 milhões,
enquanto para a secretaria da
Fazenda serão separados aproximadamente R$ 10 milhões.
A área de Infraestrutura também está entre os maiores
orçamentos, com a estimativa
de despesas de R$ 8 milhões.
Análise
Na manhã de terça-feira
(06), os parlamentares se reuniram para fazer as primeiras
avaliações nas ferramentas
financeiras. Além da Lei Orçamentária, a Casa Legislativa
também estuda a revisão da
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Nesta etapa, as
comissões permanentes examinam os valores expostos
nos projetos, junto aos setores
técnicos da Câmara. Os vereadores podem sugerir alterações nos números, através de
emendas.
A LOA e a revisão da LDO
devem entrar em discussão no
plenário já nas próximas semanas.
Divulgação

Vereadores recebem proposta
de orçamento anual para 2019

A deputa federal Aline Sleutjes (PSL) visitou o prefeito de
Piraí do Sul, José Carlos Sandrini (PHS), e na oportunidade
agradeceu os votos conquistados no município, colocando-se
a disposição. Ela foi acompanhada de Wagner Zadra e
Mariana Zadra, que atuaram na
coordenação de campanha da
deputada e do presidente Jair
Bolsonaro (PSL) nos Campos
Gerais. “O objetivo da visita é
agradecer os votos de confiança
da comunidade piraiense, tanto
que fui a terceira mais votada
e também me colocar a disposição do município. Vou ter um
escritório em Brasília e outro em
Castro que ficará a disposição
para atender as reivindicações e
projetos da cidade”, descreve a
deputada. Ela explicou que está
no momento estruturando a sua
equipe de trabalho, tanto que
já fez diversas viagens à Brasília e também em Curitiba para
escolher uma equipe eficiente
e que possa atender com rapidez os pedidos dos prefeitos e
lideranças da região. “Já visitei
o presidente Jair Bolsonaro e o
governador eleito Ratinho Junior,
para que possamos iniciar um
trabalho a favor do Brasil e do
Paraná. Por isso, também busco
montar uma equipe de trabalho
eficiente para que possamos
aproveitar o tempo e não perder projetos que podem ajudar
muito as cidades do Campos
Gerais”, descreve a deputada.
O prefeito Sandrini ficou

Comissão da Indústria e
Comércio realiza audiência
Divulgação

Da Assessoria
Na próxima segunda-feira
(12) a Comissão de Indústria,
Comércio, Emprego e Renda
– presidida pelo deputado estadual Marcio Pauliki – irá realizar
audiência pública para debater o
projeto de lei 501/2018 que trata
sobre a reinstituição das isenções
fiscais, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos
ao ICMS. O projeto é de autoria
do Poder Executivo e tramita em
regime de urgência na Assembleia
Legislativa. A audiência será realizada após a sessão plenária na
Sala da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
O deputado Pauliki entende
que é necessário debater os
impactos econômicos dessa
medida para o Estado. “É preciso discutirmos esse projeto
com responsabilidade para que
possamos ter uma isonomia fiscal
justa para os empreendimentos
do estado, tanto os de pequeno

Prefeito Sandrini recebeu Aline em seu gabinete

EM PONTA GROSSA

Aline esteve com Elizabeth
Divulgação

No seu roteiro de visitas aos municípios, pós as
eleições, a deputada federal
eleita por Castro, Aline Sleutjes (PSC), manteve encontro
com a vice-prefeita de Ponta
Grossa, Elizabeth Schmidt.
A recepção a castrense, que
se fez acompanhar por assessores, aconteceu no gabinete
de Elizabeth. Nesse mesmo
dia, uma segunda-feira (5),
Aline encontrou-se com o também deputado federal Sandro
Alex (PSD), e empresários.
Segundo Aline, o encontro foi
bastante produtivo.

Elizabeth Schmidt e Aline
Sleutjes, em Ponta Grossa

feliz com a eleição e a visita
da deputada Aline, e disse que
irá apresentar os projetos que
município necessita na esfera
federal. “Agora Piraí do Sul e
os Campos Gerais tem mais
um representante na Câmara
dos Deputados que conhece

a nossa realidade e isso irá
ajudar na busca de recursos
que nossa gente tanto precisa.
Agradeço a visita da deputada
e pode saber que irei visita-lá
para levar as reivindicações e
projetos que Piraí precisa”,
revela o prefeito.

Transição de governo inicia dia 19
Divulgação

Ratinho Junior manteve agenda com Cida Borghetti
de PPPs, que será encaminhado
à assembleia, para podermos já
no início do mandato iniciar as

obras e ações necessárias com
as parcerias público privadas",
finalizou Ratinho Júnior.

Precisamos ter clareza,
entende Márcio Pauliki
quanto os de grande porte”, ressalta o presidente da Comissão.
O texto do projeto de lei se
refere a atos normativos editados
pelo Estado do Paraná, publicados
no Diário Oficial Executivo até 8
de agosto de 2017. “Precisamos
ter ciência clara e transparente
sobre quais atos normativos são
esses. Isso é fundamental para o
andamento do projeto”, afirma.

POR SEGURANÇA

Aliel e reitor da UEPG
firmam parceria
Da Assessoria

CADA EQUIPE DE TRANSIÇÃO TERÁ CINCO NOMES

Na terça-feira (6), foi definida a data pra início do processo de transição do governo
do estado do Paraná. Será no
dia 19 de novembro, logo após
o feriado da proclamação da
República.
Cada equipe de transição
terá cinco nomes já escolhidos.
Será um processo democrático,
com estabilidade e pensando no
melhor para o estado e os paranaenses.
"Queremos garantir a continuidade de algumas ações
importantes, sem comprometer
o andamento delas. E queremos
uma atenção especial ao projeto

'REINSTITUIÇÃO DAS ISENÇÕES FISCAIS'

O deputado federal Aliel
Machado (PSB) recebeu esta
semana o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), Miguel Sanches Neto e o
diretor geral do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância (NUTEAD), Carlos Morais.
A visita ocorreu no gabinete do
parlamentar em Brasília. Entre os
temas discutidos está a destinação
de recursos para a melhoria na
segurança dos campi.
Aliel é um dos representantes
da universidade na Câmara Federal e vem auxiliando nas demandas
da comunidade acadêmica. “A
UEPG é uma das instituições que
mais contribuem para o desenvolvimento dos Campos Gerais.
E, como representantes públicos,
precisamos contribuir. Já destinamos milhões em recursos para
o Hospital Universitário - para
a construção da maternidade

pública, também para a IESOL e
intervimos junto ao Governo do
Estado para a instalação da base
da PM em Uvaranas”, destacou
Aliel.
Para Sanches Neto, as universidades públicas deverão fortalecer
a presença em Brasília para angariar recursos, principalmente para
investimentos. “As emendas parlamentares são um caminho importante para a implementação de
políticas universitárias. E no caso
desta visita, já tivemos a confirmação do deputado Aliel para a destinação de recursos para um ‘combo
de segurança’, que irá contemplar a
compra de veículos, motocicletas e
outros equipamentos para reforçar
a segurança nos campi da UEPG”,
revelou ele.
Recentemente Aliel, também a
pedido da comunidade universitária, conquistou junto ao Governo do
Estado a instalação de uma base da
Polícia Militar na UEPG em Uvaranas, que irá atender a toda região.

EM BRASÍLIA

Plauto conversa com
equipe de Bolsonaro
Da Assessoria
O deputado Plauto Miró Guimarães Filho (DEM) esteve em
Brasília nesta semana para participar de encontros com membros
da equipe que está fazendo a transição entre os governos de Michel
Temer e Jair Bolsonaro.
Plauto foi recepcionado pelo
ministro de Estado Extraordinário,
Onyx Lorenzoni (DEM), que a partir de janeiro de 2019 irá comandar a Casa Civil do governo federal.
Durante a conversa, Onyx afirmou
que Plauto será um dos elos entre o
Paraná e o Palácio do Planalto.
A relação de amizade entre o
parlamentar e o ministro é antiga.
Ambos são fundadores do Democratas. Participaram de grandes
discussões nacionais e nunca trocaram de partido. “Essa abertura
é muito importante, pois temos
muitas propostas e projetos que
poderão ser desenvolvidos com a
participação direta do ministro e
do presidente Bolsonaro”, declarou.
Ainda no gabinete de transição,
Plauto também esteve com o general da reserva Augusto Heleno,

que irá comandar o Gabinete de
Segurança Institucional.
Outro encontro foi com o deputado federal reeleito pelo estado de
São Paulo, Eduardo Bolsonaro,
filho do presidente eleito. Eduardo
é o deputado federal com a maior
votação já registrada no país com
mais de 1,8 milhões de votos. A
conversa foi mediada por outro
campeão das urnas, Delegado
Francischini, eleito deputado estadual com 427,7 mil votos e que
está encerrando o mandato de
deputado federal.
Na pauta da conversa também
estavam os planos e os possíveis
projetos a serem realizados em
favor do Paraná. Plauto ouviu de
Eduardo que o presidente Bolsonaro ficou impressionado com a
cidade de Ponta Grossa e que ele
guarda boas recordações da visita
que fez pouco antes do início da
campanha eleitoral.
“Estou confiante de que iremos
fazer um grande trabalho a partir
de 2019. Vejo uma disposição e
a vontade dos integrantes do novo
governo em fazer uma transformação. Novos tempos virão”, conclui
Plauto.
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'PARA O MUNDO'

Carambeí leva sabores e muita cultura
Divulgação

Município
se apresenta
como destino
cultural e
gastronômico
Da Assessoria
Carambeí - Levar o sabor
de Carambeí para o mundo foi
a intenção da Prefeitura Municipal em participar do 30º Feira
Internacional de turismo - FESTURIS, em Gramado (RS), que
reúne até 10 de novembro grandes marcas e destinos do Brasil
e de vários outros países.
Carambeí se apresenta como
um destino cultural e gastronômico dos Campos Gerais do
Paraná. Segundo a secretária
Municipal de Desenvolvimento/
Turismo, Aline Valer de Macedo,
o Parque Histórico apresentará
suas atrações, bem como suas
programações especiais como o
Natal, Festival de Tortas, Feira
Medieval, entre outros, que
compõe a agenda anual, além
de tortas para degustação. A
Frederica's Koffiehuis, também
levará os sabores das consagradas e tradicionais tortas que

Prefeito Blum descreve como fundamental divulgar Carambeí como destino turístico
tornaram Carambeí referencia gastronômica nos Campos
Gerais. Ela explica que o município terá um espaço com a
temática do Parque Histórico de
Carambeí onde o visitante terá a
experiência de estar em uma das
alas museais.
Para o presidente da Asociação Parque Histórico de Carambeí (APHC), Dick Carlos de
Geus, a participação no evento

desta magnitude é uma excelente
divulgação para o Parque, tendo
em vista que o FESTURIS é
uma grande feira de negócio direcionada ao turismo e o público
alvo são agências e agentes de
turismo. Comenta que o apoio
da Prefeitura Municipal, neste
ano, em proporcionar um espaço
do município no evento, incentiva a divulgação dos produtos
turísticos e de Carambeí. "Esse é

Fumtur divulga candidatas à rainha
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa,
através das Fundações Municipais de Turismo (Fumtur) e
de Cultura (FMC), divulgou,
na tarde de hoje (07), as inscritas no concurso da Rainha
da MunchenFest 2018. As
fotos das candidatas já estão
disponíveis na página da
Fumtur no Facebook. A competição, que contará com 11
concorrentes, acontece entre
os dias 16 e 17 de novembro, no Parque Ambiental.
Segundo o presidente da
Fumtur, Edgar Hampf, o concurso que escolherá as novas
majestades da MunchenFest
nesse ano traz como principal inovação a forma de
premiação das candidatas.
“Invés de oferecermos um
carro, como acontecia nos
anos anteriores, a rainha e

as princesas serão premiadas
com viagens para a Alemanha, Buenos Aires e Foz do
Iguaçu, respectivamente, e
a possibilidade de levarem
dois acompanhantes, além de
serem contratadas, pelo período de um ano, como agentes
de divulgação do município.
Ou seja, é uma forma de promover ainda mais esse grande
evento, durante todo o ano e
em diversos lugares, fomentando o turismo da região”,
declara Edgar.

MunchenFest 2018
A nova MunchenFest
acontece entre os dias 15 e
18 de novembro, no Parque
Ambiental de Ponta Grossa
e contará com cervejas artesanais, chopp, gastronomia
e cultura alemã. O desfile
oficial de abertura será realizado às 16 horas do dia
15 de novembro e contará
com diversos blocos, além
das majestades do evento e
as candidatas a rainha desse
ano.
Fotos / Divulgação

Alessandra B. Pupo

res públicos é buscarmos meios
para colocarmos os encantos e
sabores de Carambeí ao Brasil
e também para outros países. O
FESTURIS é uma oportunidade
para promovermos Carambeí
como destino turístico", completa
o prefeito Osmar Blum.
A Feira Internacional de
Turismo de Gramado (FESTURIS), nesta 30ª edição, estará
dividida em espaços: LGBT,
Luxury, FESTURIS Gastronomia, Cultural e Religioso,
Entretenimento, Inovação e
Tecnologia, MICE Corporativo,
Business, Sustentabilidade e
Turismo Verde e Salas de Capacitações. A feira, realizada em 22
mil metros quadrados no Serra
Park, é considerada pelo trade
a mais efetiva feira de negócios
turísticos da América Latina.
Serão duas mil marcas
expostas em mais de 400 estandes para um público de mais
de 10 mil profissionais vindos
de todos os continentes. Esta
segmentação impulsiona a capacitação, promoção, divulgação
e a comercialização das marcas
participantes. Neste modelo,
aproxima-se os expositores dos
principais players de seu nicho
sem perder a chance de contato
com buyers em potencial de
outros segmentos.

REDE MUNICIPAL

MUNCHENFEST

Da Assessoria

um caminho que devemos seguir,
pois para aumentar o turismo em
Carambeí é necessário participar
de evento como este, de grande
visibilidade, ainda mais que acontece em Gramado/RS que é um
local de referência em eventos e
atrativos turísticos. Acho muito
válido o município incentivar ,
pois isto retornará em benefícios
para cidade", afirma.
"Somos referência no turismo

da região, cada um dos empreendimentos com suas particularidades trabalhando na divulgação
do turismo gastronômico. "A
'Cidade as Tortas', quem sabe
no futuro, poderá ser chamada
de 'Cidade Nacional das Tortas'",
finaliza o presidente da APHC.
Na visão do diretor administrativo do Frederica's Koffiehuis,
Christian Dykstra, participar do
Festuris é importante para todos
os envolvidos, especialmente pelo
número de profissionais esperados, cerca de 10 mil pessoas, e
os resultados que podem surgir.
O prefeito Osmar Blum descreve que é fundamental a divulgação de Carambeí como uma
das principais atrações e destino
turístico dos Campos Gerais."O
Parque Histórico representa a
cultura, a história de Carambeí
desde a chegada dos imigrantes
holandeses e sua forte presença
no desenvolvimento do município. As tortas que seguem receitas tradicionais, passadas de
geração a geração e que foram
adaptadas aos ingredientes brasileiros se tornaram únicas, de
sabores inigualáveis e inusitados
que resultam em um forte atrativo turístico, colocando Carambeí no roteiro gastronômico mais
doce do Paraná", enaltece Blum.
"Nosso papel enquanto gesto-

Ana Carolina B. Marquezini

Eleição escolhe novas diretoras
Da Assessoria

CONFIRA OS CANDIDATOS POR UNIDADES

Tibagi - Nesta sexta-feira
(9), toda a comunidade escolar
vai as urnas, durante as eleições
escolares, para eleger a nova diretoria. As eleitas terão o trabalho
de dirigir as Escolas e Centros
Municipais de Educação Infantil
(CMEIs) a partir de 2019.
A Secretária de Educação e
Cultura, Ana Elis Gomes, ressalta
a importância dos pais participarem do processo eleitoral. "As
eleições escolares nas escolas
municipais é onde serão escolhidos os cargos de confiança da
comunidade escolar. Por isso é
importante a participação, através
do voto, de toda a comunidade
escolar. Peço para que todos participem pois nossas candidatas
passaram por critérios sérios e
claros de avaliação para assumir o
cargo e tenho certeza que a escolha feita amanhã será a melhor
para cada escola. São candidatas
capacitadas e comprometidas com
a educação dos alunos", afirmou.
Os pais, professores e funcionários devem comparecer no

* Escola Municipal
Telêmaco Borba
Rosenilda Soares da Silva com
apoio pedagógico de Ariely
Eloar Carneiro Pereira e
Regiane Aparecida Martins;
Taysa Aparecida Capote com
apoio pedagógico de Jussara
Ribas Gomes e Sheila Noélia
Costa Carneiro de Paula;
* Escola Municipal Professora Ida Viana de Oliveira
Cristiane Aparecida Veinert
Martins com apoio pedagógico
de Marta Serenato Martins;
* Escola Municipal
Professor Aroldo
Elizana Gomes Brudnoski
com apoio pedagógico de
Juraci Vandoski Santana;
* Escola Municipal David
Federmann
Maria Estela Regniel com
apoio pedagógico de Juliana
Aparecida Regniel de Souza;
Patricia Araújo dos Santos

com apoio pedagógico de
Helena Terezinha Pedroso
Bueno;
* Escola Municipal
São Bento
Isabel Viniski Silveira com
apoio pedagógico de Juliana
Kremer;
* CMEI Aquarela
Glaucia Casturina Antunes
com apoio pedagógico de
Mirian Aparecida da Rosa
Rocha;
Valdeli Gomes Caminha
(Kika) com apoio pedagógico
de Marcia Aparecida Martins;
* CMEI Dona Mathilde
Patricia Pedroso de Oliveira
Garcia
Silvia Santilia Sampaio
* CMEI Dona Inez
Osdinéia Lucas dos Santos
* CMEI Madrinha Augusta
Marta Felix Bastiani Plem

Divulgação

Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) ou Escola Municipal que seu filho estuda ou que
trabalham, portando documento
com foto, entre 8 e 17h30.
A única instituição que não

Barabara Bianca de P. Buss

Anny Caroline Bielik

Ingrid B. K. Messias

Isabella M. Lipinski

Jaine Wasilewki

Lorayne Lorrana Elbl

Luana Gabriele Santos

Myrella Leineker

Tissiany Justus Andrade

recebeu nenhum candidato inscrito foi o CMEI São José, onde
a nova direção será indicada pelo
executivo. As demais eleitas terão
três anos de gestão, sem direito à
reeleição.

EM PALMEIRA

Ferramenta quer incentivar
empresários em licitações
Palmeira - Com o objetivo
de aumentar a participação de
empresas locais nas licitações do
Município, a Secretaria Municipal de Gestão Pública, através
do Departamento de Compras e
Licitações, e o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), apresentam
aos micro e pequenos empresários palmeirenses o Escritório de
Compras Públicas Virtual.
A ferramenta virtual é gratuita
e oferece aos interessados informações para que as empresas possam
participar do mercado de licitações
do Município, informa diariamente
por e-mail sobre oportunidades de
negócios de seu setor, oportuniza
o aumento de receitas da empresa
com possibilidades de negócios e
possibilita o conhecimento e o uso

dos benefícios do tratamento diferenciado para as micro e pequenas
empresas.
As empresas interessadas
podem se cadastrar gratuitamente no site http://centro.comprapr.com.br/ e devem informar
o código de atividade. Com as
informações fornecidas, o site,
automaticamente, seleciona as
empresas que atendem os requisitos da licitação e dispara um
e-mail avisando o empresário que
ele tem o perfil para participar do
processo.
A iniciativa do Escritório de
Compras Públicas Virtual é do
Sebrae/PR, em parceria com
a Federação do Comércio do
Paraná (Fecomércio), Federação das Associações Comerciais
e Empresariais do Estado do

Paraná (Faciap) e Fórum Permanente da Micro e Pequena
Empresa (Fopeme).
Manual de Licitações
Em 2017 a pregoeira do
Município, Leiliane Costa, criou
um manual para estimular a economia local e contribuir para que
os microempreendedores individuais e as micros, pequenas,
médias e grandes empresas instaladas no município conheçam
e aproveitem as oportunidades
de negócios com o poder público
municipal.
O Manual de Licitações Municipais está disponível no site da
Prefeitura de Palmeira, no menu
‘Licitações, no submenu ‘Manual
de Licitações’, ou através do link
https://goo.gl/bmCa82.
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DENÚNCIA PARTIU DO OBSERVATÓRIO DE CASTRO

Contratação indevida leva a multa
Governo
Moacyr
contrata de
forma irregular
Da Assessoria
O Ministério Público
promoveu na segunda-feira
(5) Termo Aditivo ao Termo
de Compromisso de Ajusta-

mento de Conduta – TAC,
em decorrência de serviços
prestados para segurança
na Feira de Saúde realizada
pela prefeitura no dia 18 de
março de 2017, em virtude
do aniversário de Castro.
Conforme a Cláusula 1ª
do Termo, os sócios proprietários da empresa deverão
pagar multa civil no valor do
contrato celebrado, ou seja,
R$ 1.160,00 em dez parcelas de R$ 116,00 em favor

do Município de Castro.
O município que na época
da instauração abriu Processo
Administrativo
Disciplinar
sob nº 02/2018, publicou em
DOE (Diário Oficial Eletrônico) de nº 1637, na mesma
segunda-feira (5), o arquivamento em decorrência da
perda do objeto do procedimento.
Relambre e caso
Em 28 de julho de 2017,

Mabel Canto usa a tribuna
em sessão do legislativo
A deputada estadual eleita
Mabel Canto (PSC) esteve na
Câmara de Vereadores de Castro, durante a sessão ordinária
de quarta-feira (7). Na Casa
de Leis ela fez uso da tribuna
e afirmou que será a deputada
estadual dos Campos Gerais.
“Teremos um trabalho forte na
Assembleia, e eu tenho alguns
compromissos assumidos de luta
pela nossa região, um deles é o
projeto de ampliação do Hospital Regional, que atende a muitas pessoas de cidades vizinhas,
inclusive de Castro. Eu sei que
muitos pacientes se deslocam
para lá diariamente para serem
atendidos nessa unidade”, desatacou.
À reportagem ela explicou
que tem feito visitas às cidades
do Estado para agradecer os
votos que recebeu no pleito de
outubro, e para disponibilizar-se
às demandas das cidades que
a ajudaram se eleger. “Hoje
eu vim agradecer os votos que
recebi em Castro, pois considero muito importante esse
contato. Além disso, vim com
o objetivo de mecolocar à disposição dos vereadores, que
são representantes diretos do
povo, assim, posso conhecer
mais sobre a realidade de cada
cidade e a partir daí, alinhar o
planejamento dos meus trabalhos antes mesmo de iniciar a
gestão”, destacou.
Mabel disse que pretende
fazer visitas a todos os municípios antes de assumir o mandato, que se inicia em janeiro do
próximo ano. De acordo com a
deputada, além de Castro, ela já
passou também pelas Câmaras

Divulgação

Deputada eleita é filha do
apresentador Jocelito Canto
Municipais de Ponta Grossa,
que é sua cidade, e de Ipiranga.
“Posteriormente quero voltar
nestas cidades, estou me comprometendo inclusive com os
vereadores das cidades que eu
visitei, quero fazer um mandato
bem próximo à população”, afirmou.
Na conversa com os vereadores castrenses, Mabel ouviu
sobre a necessidade de reforma
e investimentos nas escolas
estaduais do município, sobre
a tão esperada construção de
pavimentação na estrada que
liga o distrito do Socavão à zona
urbana da cidade, e a respeito
das necessidades do Hospital
Anna FiorilloMenarim, atualmente administrado pela Cruz
Vermelha.
Vereadores
Os vereadores castrenses
elogiaram a atitude de Mabel
Canto e ressaltaram o fato de ela
ser a primeira deputada eleita a
voltar na cidade para agradecer
os votos, antes mesmo de iniciar
o mandato.

Aprovado projeto do Centro
de Especialidades Médicas
O prefeito Moacyr Fadel
Junior aprovou na terça-feira (6)
os projetos arquitetônicos e complementares para a construção do
Centro de Especialidades Médicas de Castro feitos pela empresa
J. Castro e Pertschi, de Curitiba.
A obra será licitada e a execução
dos serviços está prevista para o
início de 2019 com prazo de um
ano para conclusão.
Com investimento de R$
5 milhões, oriundos do Fundo
Nacional da Saúde, por meio
de indicação do deputado federal Osmar Serraglio, o Centro
de Especialidades Médicas será
construído na Vila Rio Branco,
em área ao lado do Educandário Manoel Ribas. A obra física
terá 1.900 metros quadrados
com custo aproximado de R$
3,5 milhões. Para a compra de
equipamentos serão aplicados
R$ 1,5 milhão.
O Centro de Especialidades
contará com alas de ortopedia,

MINISTÉRIO FIRMA TAC COM A PREFEITURA

Funcionários usavam veículo oficial
Da Assessoria
Ministério Público firma
TAC – Termo de Compromisso
de Ajustamento de Conduta
com servidores da Prefeitura
Municipal de Castro que utilizavam veículos oficias para uso
particular.
Após o Observatório de
Castro denunciar ao Ministério Público em 22 de janeiro
de 2018, atos praticados por
dois servidores públicos que

OBRA AINDA SERÁ LICITADA

Da Assessoria

2017, em virtude do aniversário do Município. A contratação foi dispensável (compra
direta), quando não há necessidade de licitação, neste
caso, sem concorrência.
A empresa contratada é
de uma funcionária da prefeitura e a lei de licitações
proíbe servidor público prestar serviços para o órgão em
que trabalha. Também a Lei
Complementar 13/2007 lei
dos servidores municipais de

Castro, proíbe a prestação de
serviços dos servidores para
a prefeitura.
Constavam nos autos
enviados ao promotor, que a
servidora, dona da empresa
em questão possui união
estável com um ocupante de
cargo em comissão nomeado
pelo prefeito. O Ministério
Público solicitou informações
junto a Junta Comercial e
para Prefeitura, para apurar
os fatos.

AÇÃO JÁ INICIOU

CÂMARA DE CASTRO

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Observatório de Castro denunciou os fatos ao Promotor do
Patrimônio Público, que após
análise, abriu Inquérito Civil
sob nº 0031.17.000735-0.
Em trabalho rotineiro de
análise no Portal da Transparência da prefeitura, o Observatório de Castro constatou
que a mesma havia contratado
uma empresa de segurança
para prestar serviços na Feira
de Saúde realizada pela prefeitura no dia 18 de março de

cardiologia, oftalmologia, ginecologia, psiquiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e
Núcleo de Apoio ao Saúde da
Família (NASF).
O espaço disponibilizará
banheiros com acessibilidade, academia completa para utilização de
pacientes com indicação médica
e que necessitem de atividades
complementares ao tratamento
para melhorar suas condições de
saúde. Outro espaço interativo
será a cozinha, onde profissionais
vão orientar pacientes para uma
alimentação saudável.
Entre os equipamentos que
serão adquiridos para agilizar
diagnósticos estão eletrocardio,
teste ergométrico, ecocardio,
ultrassonografia, colposcopia e
audiometria, entre outros.
A secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke
destacou que Centro de Especialidades Médicas será referência
para a saúde básica e vai proporcionar aos pacientes um ambiente
humanizado e funcional.

em tese estariam se beneficiando do uso indevido de veículo oficial para uso particular,
o Promotor de Justiça aplicou
multa civil para os servidores.
As multas totalizam o valor
de R$ R$ 2.022,64 (dois mil
e vinte dois reais e sessenta e
quatro centavos) que deverão
voltar aos cofres públicos uma
parte e outra será repassado
à Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) do
município.

Entenda o caso
A Notícia de Fato encaminhada ao Ministério Público,
apontava o uso de veículo oficial até como “Táxi Escolar”
e para dar aquela passadinha
rápida ao banco. Diante dos
fatos apresentados e comprovados, o Ministério Público
instaurou Inquérito Civil e
após alguns meses realizou o
TAC, sendo homologado pelo
Conselho Superior do Ministério Público.

Escola e Estado-Maior realizam
exercícios militares na região
Divulgação

Da Assessoria
No período de 7 a 14 de
novembro, a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada apoiará a Escola
de Comando e Estado-Maior
(ECEME) com os meios necessários para realização, na região
de Ponta Grossa e Castro, de um
Exercício no Terreno de Operações Táticas, como coroamento
do ano de instrução de 2018.
A ECEME, criada em 1905 e
situada no Rio de Janeiro, prepara
oficiais superiores para o exercício de funções de Estado-Maior,
comando, chefia, direção e assessoramento aos mais elevados
escalões do Exército Brasileiro.
Na referida atividade, 130
(cento e trinta) oficiais superiores
brasileiros e 11 (onze) oficiais
de nações amigas, oriundos da
Argentina, Angola, Chile, China,
Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Paquistão, Paraguai,
Peru e Uruguai, terão a oportunidade de realizar o planejamento
e a condução de operações militares nos escalões Divisão de
Exército e Brigada. Ressalta-se
que a atividade será realizada
com o apoio da 5ª Brigada de
Cavalaria Blindada e suas Organizações Militares, sediadas em
Ponta Grossa e Castro.

Aprendizado e treinamento
Além desta parte operativa,
o Exercício no Terreno também
terá como objetivo que o aluno
obtenha o conhecimento das
expressões econômica e científico-tecnológica da área. Tal objetivo será atingido por meio de
visitas a empresas da região.
Concomitante a estas atividades, a ECEME também realizará o
Estágio de Correspondentes para
Assuntos Militares (ECAM). Esse
estágio terá como público-alvo o
corpo discente de universidades
e faculdades de Ponta Grossa.
Os estagiários participarão de
atividades de treinamento militar,
entrevistas individuais e coletivas
de imprensa. Ao final do estágio,
os concludentes estarão habilitados a participar de cobertura de

imprensa em assuntos militares.
A ECEME também realizará
um painel Acadêmico-Militar no
nível pós-graduação integrando
alunos civis e militares às atividades do Exercício no Terreno. Essa
atividade será concretizada com
demonstrações práticas e painéis
de debate no 3º Regimento de
Carros de Combate.
Dessa forma, a ECEME visa,
por um lado, manter seus quadros
em alto nível de adestramento para
cumprir as missões que a nação
brasileira nos impor, cumprindo
a vertente BRAÇO FORTE. No
mesmo sentido, estreitar ainda
mais seu relacionamento com os
diversos vetores da sociedade
brasileira, no prisma da MÃO
AMIGA.

Secretaria de
Obras faz mutirão
de limpeza na
Vila Rosário
Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente está fazendo um mutirão de limpeza na Vila Rosário
para recolher entulho e podas de
árvores que serão destinados aos
ecopontos. A ação que iniciou
na segunda-feira (5) e segue até
sexta-feira (9), é um desmembramento do projeto Natureza
Feliz Povo Feliz realizado nos
bairros desde o ano passado,
com o objetivo de embelezar os
locais e promover cuidados com
o meio ambiente.
O secretário de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente,
Paulo Nocera, alerta que após o
encerramento desta operação,
quem deixar entulho ou podas
de árvore em frente às casas será
notificado e se não providenciar
a retirada, poderá ser multado.
"O local correto para o descarte
destes materiais são os ecopontos", explica.
Nocera ressalta que o projeto
Natureza Feliz Povo Feliz, além
de melhorar o aspecto geral dos
bairros com ações de limpeza,
recolhimento de entulhos e recicláveis, manutenção das vias e
praças pública, e ações educativas sobre o meio ambiente, quer
conscientizar a população para
os cuidados com a natureza e a
saúde. "Quanto mais cuidamos
do local onde vivemos, melhor
ele fica para todos, evitando
proliferação de insetos, roedores e coibindo o aparecimento
de doenças como a dengue e
outras. Todos somos responsáveis por um ambiente saudável e
toda colaboração dos munícipes
é bem-vinda", diz.
Divulgação

Máquinas trabalham

POR SOLICITAÇÃO DO G7

Estado do PR ampliará benefícios do Refis
Da Assessoria
A pedido de representantes do
setor produtivo do Paraná, a governadora Cida Borghetti determinou
à Secretaria da Fazenda medidas
para ampliar a proposta de refinanciamento de débitos fiscais do
projeto de lei 502/2018, em tramitação da Assembleia Legislativa,
que trata da renegociação de dívidas tributárias do Estado.
Segundo a governadora, o
Governo do Estado vai encaminhar uma proposta de convênio
ao Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz ) solicitando
autorização para ampliar os benefícios do anteprojeto de lei, de
acordo com sugestões apresentadas pelo G7, fórum que reúne as

principais entidades empresariais
do Paraná.
“Recebi a demanda e determinei à Secretaria da Fazenda que
adote as medidas necessárias para
atender as solicitações do setor
produtivo paranaense. Algumas das
alterações sugeridas necessitam da
autorização do Confaz e outras o
Estado tem autonomia para propor”, explicou a governadora.
Segundo ela, após a anuência
do Confaz, uma mensagem com
as alterações sugeridas pelo setor
produtivo será encaminhada para a
Assembleia Legislativa.
Regras
A proposta de lei apresentada
pelo Governo seguia as regras
estabelecidas no convênio ICMS

169 e permitia o parcelamento de
dívidas tributárias de ICM e ICMS
em parcela única, com a redução de
80% do valor da multa e de 30%
do valor dos juros. Também abria a
possibilidade de parcelamento dos
débitos em até 60 vezes.
Recentemente, o Confaz atendeu solicitações de Rondônia,
Rio Grande do Sul, Piauí, Mato
Grosso, Acre, Paraíba e Rio de
Janeiro, e autorizou programas de
parcelamento de débitos fiscais em
condições distintas daquelas estabelecidas no Convênio ICMS 169.
Em razão disso, o Paraná apresentou suas demandas e reivindica o
mesmo tratamento.
Alterações
Em correspondência encami-

nhada à governadora Cida Borghetti, o G7 sustenta que “em
virtude do agravamento da crise
econômica, constata-se a implementação de um programa de
parcelamento que venha a possibilitar a regularização de pendência
tributárias (ICMS e outros tributos) e de natureza não tributária,
por parte dos contribuintes paranaenses, restabelecendo o fluxo
financeiro e a manutenção das
atividades”.
Para isso, segundo os representantes do setor produtivo, “é
essencial a concessão de parcelamento em número de prestações
superior às estabelecidas no projeto de lei com a inclusão de outros
tributos e de dívidas de natureza
não tributária”.
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6.632 ATLETAS INSCRITOS

Divulgação / Luciana

31º Jeca tem
abertura com o
Pagnacco lotado
Jogos tem 14
modalidades
sendo duas
culturais
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na noite de quinta-feira (8)
foi lançada oficialmente a edição
2018 dos Jogos Estudantis de
Castro (JECA). O evento, que
contou com grande presença de
público, foi realizado no Ginásio
de Esportes Padre José Pagnacco, a partir das 19 horas.
Como já é tradicional, a abertura
foi marcada pelo espetáculo das
apresentações feitas por alunos
do município.
Neste ano o JECA terá 17
modalidades, entre as quais, duas
culturais, que são as apresentações de dança e interpretação
e a musical. Os jogos contam
com 6.632 atletas inscritos, e,
conforme explica o secretário de
esportes do município, Marcos
Rocco, alguns alunos chegam a
participar de até quatro modalidades esportivas diferentes, o que
torna o número efetivo de participantes bem maior.

Apesar de a abertura ter sido
realizada só a noite, algumas disputas do Atletismo já haviam sido
iniciadas na manhã e tarde da
quinta-feira. A exemplo, Dama,
Tria, Xadrez e Tênis de Mesa.
Nestas modalidades as atividades seguem até no sábado (10),
quando deve iniciar as competições de Basquete. Nas demais
modalidades, as atividades começam no domingo (11).
Em 2018, assim como ocorreu ano passado, haverá também, em paralelo, o ParaJeca.
Trata-se de competições entre
alunos portadores de deficiência física ou mental. Neste caso,
as modalidades são Circuito de
Corrida, Paraboxa e Golbol, e
estão distribuídas em duas faixas
etárias: até 11 anos, e acima de
12 anos. “Através dessa iniciativa nós atendemos a pedidos
de vários professores que gostariam de incluir estas crianças
nas atividades, e a competição
acontece de forma mais lúdica e
com menos sentido de disputa”,
explica Rocco.
Investimentos deste ano
De acordo com o secretário
de Esportes, o município investiu
no JECA deste ano cerca de R$
250 mil, estes, distribuídos entre
premiação, arbitragem e alimen-

tação e transporte de alunos do
interior do município. Além disso,
como ocorre há 15 anos, a Cooperativa Castrolanda participou
como patrocinadora, com o valor
de R$ 50 mil, que são destinados à aquisição de materiais para
a premiação especial das escolas
campeãs gerais das competições.
Novidade para 2019
Durante a abertura, o secretário de esportes do município,
Marcos Rocco anunciou que a
edição de 2019 do JECA contará com uma grande novidade.
Segundo ele, no próximo ano
também serão realizados festivais e apresentações nas modalidades de Kickboxing, Karatê,
Taekwondo, Jiu-jitsu, Tênis de
Quadra e Ginástica Rítmica. Estas
modalidades individuais, nas
quais existem atletas castrenses,
passarão a ter apoio da Prefeitura
para participação no evento, com
toda a estrutura hoje ofertada
para as demais. “São categorias
de esporte que hoje não contam com técnicos da Prefeitura,
porém, passarão a ter a oportunidade de sereminseridas, assim
como as demais, tendo a partir do
próximo ano um momento especial para apresentação e disputas,
na programação oficial do JEAC”,
finaliza.

11ª CAMPANHA EM CASTRO

Acecastro lança Sonhos de Natal
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A tradicional Campanha
Sonhos de Natal, promovida
pela Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro) chega à sua 11ª edição
neste ano. Lançada oficialmente no dia 1º de novembro, ela tem novamente como
principal atrativo o sorteio
de um carro zero quilômetro,
que será realizado no dia 5 de
janeiro de 2019, fechando a
programação desta edição.
Neste ano a campanha
Sonhos de Natal conta com
39 empresas participantes e
seis empresas apoiadoras. Ao
todo, 147 mil cupons serão
distribuídos, entre clientes
que comprarem o equivalente
a R$ 100 ou mais, nos estabelecimentos
participantes.
Ao final 66 chaves serão sorteadas, nos dias 26, 27 e 28
de dezembro. “Nessas datas
descobriremos quem serão os
portadores das chaves no dia

do sorteio (5 de janeiro), e que
consequentemente farão a tentativa de ligar o carro, porém,
mesmo que apenas um ganhe
o carro, todos os que receberem chaves serão convidados
para um jantar festivo, com
direito a um acompanhante,
na presença do lojista proprietário onde o cliente tenha efetuado a compra. Trata-se de
um prêmio de consolação e,
ao mesmo tempo, uma oportunidade de aproximação e de
estreitar relação entre clientes
e os empresários da cidade”,
explica Anderson.
Mais tempo de campanha
O presidente da Acecastro destacou na entrevista o
fato de empresários participantes já estarem com todos
os materiais, desde o lançamentoda campanha, e prontos
para divulgação e exploração
da ação junto aos seus clientes. “Este é um ponto bastante positivo, afinal trata-se
de uma campanha de grande

relevância, e nós conseguimos, pelo segundo ano consecutivo, disponibilizar todo o
material com tempo suficiente
para que as lojas façam a sua
própria divulgação e explorem
a campanha a sua maneira”,
explica.
Anderson Gomes também
mencionou que a realização da
Campanha Sonhos de Natal
não tem o objetivo de alcançar
lucros para a Acecastro, e que
entre os empresários participantes, tem o caráter de valorização dos clientes, que ao longo
de todo ano movimentaram o
comércio local. “Por parte dos
lojistas, não é só a expectativa
de aumento nas vendas que se
sobressai, mas sim o fato de
poder dar ao cliente a oportunidade de concorrer a um carro
zero quilômetro, assim se reconhece e valoriza o cliente. E,
a Acecastro em suas edições,
nunca visou lucro, mas simplesmente o fato de poder fomentar o consumo e estimular o
comércio local”, finalizou.

RECONHECIMENTO

Atletas do Jiu-Jitsu são homenageados
Da Assessoria
O prefeito Moacyr Fadel Junior
entregou na manhã de quarta-feira
(7), no Salão de Atos da Prefeitura
de Castro, Comenda de Mérito
para atletas de Jiu-Jistu, campeões

paranaenses em 2018.
Receberam a homenagem
os atletas Rickson Voorsluys da
Silva, campeão da categoria mirim
8 anos (pesado e pesadíssimo);
Weslley de Bessa Mainardes, campeão mirim 9 anos (peso pena);
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Keli Lopes da Silva, categoria
Master 1 (leve) e Rodrigo Augusto
Kugler Toledo, (peso médio).
Todos os atletas integram a
equipe Irmandade Jiu-Jitsu Castro,
do professor Rui Krett, e mestre
Carlinhos Lima.

Espetáculos marcaram a abertura de mais uma edição

FEIRA DE PROFISSÕES DO SENAC

Mais de 300 visitantes este ano
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na terça-feira (6) o Senac de
Castro, em paralelo com unidades
de todo estado, realizou mais uma
edição da tradicional Feira de Profissões. Com programação diversificada e com foco principalmente
naqueles que estão em busca de
novas, ou da primeira oportunidade
no mercado de trabalho, a feira
movimentou a escola durante todo o
dia. De acordo com Ana Maria Trappel, gerente executiva da unidade,
entre a abertura e o fechamento
do evento, que ocorreu às 21h30,
passaram 343 pessoas pelo Senac
Castro, além da participação de 81
alunos nas atividades do evento. A
maior parte do público foi formada
por estudantes da rede estadual de
ensino do município, público bastante interessado nas tendências
e movimentações do mercado de
trabalho.

Neste ano a Feira de Profissões
tinha entre suas principais atrações
a apresentação dos cursos técnicos
do Senac e a palestra ‘O primeiro
passo para a sua carreira está no
Senac’, com Zaki Akel Sobrinho,
professor, doutor e reitor da Universidade Federal do Paraná entre
os anos de 2008 e 2016. A palestra foi realizada no Senac de Curitiba e teletransmitida para todasas
demais unidades no Paraná.
A programação também contou
com as oficinas ‘Como se comportar em uma entrevista de emprego’,
e ‘Como elaborar currículo’, com
três workshop: unhas decoradas,
primeiros socorros e hidratação e
escovação, além das exposições do
Curso Técnico de Enfermagem e
do Curso Técnico de Segurança do
Trabalho, e de estandes da Agência
do Trabalhador do município e do
Programa Geração Futuro - Cargill. Vale destacar que existe uma
parceria entre Senac e Cargill no

Programa Geração Futuro, que
qualifica jovens para o mercado de
trabalho.
Através das oficinas os visitantes
receberam orientações de carreira
e participaram de atividades que
podem ajudar na escolha da profissão, o que, segundo os organizadores, era o objetivo da feira. Já os
workshops permitiram a divulgação
de três dos cursos ofertados pelo
Senac Castro, o que de acordo com
Ana Maria, também pode ajudar
os visitantes a se encontrar profissionalmente. “Queremos mostrar,
sobretudo para os jovens, que existem outros caminhos, além da graduação e pós-graduação, e que os
cursos técnicos são mais rápidos e
práticos, além disso, temos necessidade de profissionais para todas
as áreas. Por meio da feira também
queremos mostrar ao público todas
as oportunidades que oferecemos
através do Senac e de seus cursos”,
destacou a gerente.

Classificados a partir de R$ 2,00

BARRACÃO
PRÉ MOLDADO USADO
Vendo barracão, preço ótimo, um
galpão de 100 m² por R$ 9.000,00 e
um galpão de 120 m² R$ 11.000,00.
Em ótimo estado. Fone (41) 9
9648-9160.

VAGA DE ESTÁGIO
A Real Informática está
contratando estagiário para
a vaga de auxiliar administrativo
(masculino/feminino), o candidato(a) tem
que estar obrigatoriamente
cursando ensino médio ou
superior noturno, interessados enviar currículo para:
recrutamento@informaticareal.com.br ou ir pessoalmente até a loja com o
currículo em mãos.

VENDE-SE BICICLETA
Vendo Bicicleta Infantil marca caloi
aro 20 com 7 marchas. Semi-nova,
revisada. Valor R$ 275,00. Telefone:
9 9955-9001.

LANCER GT R$ 55 MIL

JORNAL “ PÁGINA UM ”

Doce
brasileiro
feito com
gemas,
leite de
coco e
calda de
açúcar
Forma da
curva de
retorno
Cetáceo

Conjunto
de pequenos seres
que vivem
na superfície do mar
(Biol.)
Dizer
(?) Gard- (poema)
ner, atriz em voz alta

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Câncer: Prepare-se para um
dia de muito trabalho. Você vai mostrar muita disposição, disciplina e
inteligência para dar conta das tarefas. Paixão e desejos vão ferver entre
quatro paredes.

Capricórnio: Procure manter
seus projetos em segredo, pois intrigas e fofocas podem colocar tudo
a perder. Não se deixe enganar por
lobos em pele de cordeiro. Fase de
conquistas a dois: lutem juntos.

Leão: Você vai esbanjar simpatia, carisma e criatividade. Ótima
fase para organizar festas, praticar
esportes e interagir com gente mais
jovem.

Aquário: Lua incentiva você a
investir mais nos seus projetos para
o futuro e a transformar desejos em
realidade. Romance com alguém de
outra cidade tem tudo para evoluir.

Virgem: Ótima fase para buscar mais estabilidade no emprego.
Não é hora de buscar novidades,
mas de investir naquilo que você já
sabe e faz bem.

Peixes: Se destacar com sua
criatividade, inteligência e raciocínio
rápido. Mostre do que é capaz. Sua
sensualidade está no auge e vai ser
fácil conquistar quem deseja.

Arte
ConCetáceo
temporâchamado
de Uninea
(sigla)
córnio
do
Ártico
Letra
que,
dobrada,
forma
dígrafo
"(?)doÉ a
Bairro
Música?",
hipódromo
carioca proantigo
gramade(TV)
Museu

Arte Contemporânea (sigla)
Letra que,
dobrada,
forma
dígrafo
Esforçar"(?) É a
se muito
Música?",
(fig.)
antigo
programa (TV)

Pronome
preferido
do egoísta
Esforçar-

se muito
(?)
Valverde,(fig.)
atriz de
"Faroeste
Pronome
Caboclo"
preferido
do
egoísta de
Avisada
processo
(?)
Valverde,judicial
atriz de
"Faroeste
Incrível!
Caboclo"

Elemento
químico de
símbolo Tc
Interjeição
que exprime aplauso

Número
como o 3
Elemento
químico de
símbolo Tc
Interjeição
que exprime aplauso

Força oposta ao Mal
Filho, em
inglês
Em + ela

Sua Alteza
Real
(abrev.)

Videogame
popular
nos anos
80

frutífera
comum na
Califórnia

Que sente
dor nas articulações
Despenca

Classificação do
colesterol
LDL
Pedra
colorida,
com faixas
paralelas
Região da Oceania
localizada entre a
linha do equador e o
Trópico de Capricórnio

Planta
que
Sua Alteza
alimenta
Real
(abrev.)
o gado
10 x 10

Mulher
cínica ou
descarada

Que sente
dor nas articulações
Despenca

Em + ela
Planta que
Unidades
da Infor-alimenta
o gado
mática 10 x 10

A Aliança
Atlântica
(sigla)

Mulher
cínica ou
descarada

Queijo da
culinária
japonesa
102, em
romanos
Mencionar
Queijo da
o nome de
culinária

Unidades
da Informática
Força oposta ao Mal
Filho, em
inglês

A Aliança
Atlântica
(sigla)

japonesa

102, em
romanos
Mencionar
o nome de

Avisada de
processo
judicial
Incrível!

BANCO
BANCO
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Solução

S
A
N
T

Sagitário: Explore a sua criatividade e use sua boa lábia para
convencer as pessoas, fazer acordos
e bons negócios. O convívio com a
família pode ficar tenso à tarde.

Forma da
curva de
Museu
retorno de

colorida,
com faixas
paralelas
Região da Oceania
localizada entre a
linha do equador e o
Trópico
de Capricórnio
Plantação

S
A
N
T
U
A
R
I
O
N
A
T
U
R
A
L

Gêmeos: Unir-se aos colegas
fará o trabalho render mais para
todos. Fase de sorte: aposte em
jogos e sorteios. Amor em ótima
fase.

carioca

Conjunto
de pequenos seres
que vivem
na superfície do mar
(Biol.)
Dizer
Número
(?) Gard- (poema)
3
em vozoalta
ner, atrizcomo

Região preservada,
Ernesto
Os
colesterol
Nazaré, "mestres como o Parque doLDL
Caraça (MG)
pianista de cerimôcarioca Pedra
nia" do rap
Magníficas

O Ç
T O
I
M A
A T
S A
R
C I
A
I S
A
F
A
D
A

Escorpião: Você vai esbanjar criatividade e pode ter ideias
superlucrativas. Mas não adianta só
sonhar, é preciso arregaçar as mangas e fazer acontecer.

Doce
brasileiro
feito com
gemas,
leite de
coco e do
Bairro
calda de
hipódromo
açúcar

Peça mais
poderosa
do jogo
de xadrez

VERMELHA
PRETA
BRANCA
PRETA
PRATA
VERMELHA
BRANCA

R$ 7.990,00
R$ 6.450,00
R$ 5.050,00
R$ 5.790,00
R$ 3.590,00
R$ 5.890,00
R$ 12.990,00

ESPELHO DA VIDA
Sexta-Feira (09/11)
Margot ouve Vicente tocar
violão e encontra a ficha de um
livro de Danilo e Hildegard.
Alain se irrita ao sentir o perfume de Isabel em seu travesseiro. Lenita se enfurece ao
descobrir sobre o namoro de
Marcelo e Isabel. Américo vê
onde Gentil guarda seu dinheiro.
Cris volta do passado e se culpa
por ter deixado Piedade aflita
com seus comentários. Isabel
manda objeto de Alain para o
laboratório especializado em
exames de DNA. Margot mostra para Cris a ficha do livro
antigo que encontrou. Alain e
sua equipe se surpreendem com
o que Isabel escreve no jornal
sobre o filme. Marcelo conta
sobre a discussão com Alain, e
Isabel fica satisfeita. Cris discute com Alain depois de saber

por Isabel de seu namoro com
Marcelo. Lenita tira satisfações
com Marcelo.
SEGUNDO SOL
Sexta-Feira (09/11)
Manu informa todos do
sequestro do bebê de Rosa.
Severo vai até Laureta na ilha
de Itaparica. Karola impede
Laureta de matar Severo.
Roberval descobre o esconderijo da vilã e chama a polícia.
Laureta e Karola são encurraladas pela polícia. Valentim entra
no cativeiro para negociar com
as bandidas. Severo leva tiro
de raspão de Laureta. Karola
morre com tiro de Laureta para
salvar a vida de Valentim. Laureta é presa. Rosa e Valentim
ficam juntos. Ícaro aparece com
novo amor. Remy se torna dono
do bordel. Luzia e Beto têm
final feliz.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA, torna público que recebeu do IAP, a Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA – MATRIZEIRO DE RECRIA, implantada na localidadede
CAMPINAS, PIRAI DO SUL/PR.
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3/son. 4/tofu. 5/ágata — atari. 6/narval. 8/plâncton — tecnécio. 9/melanésia.

Touro: Você vai mostrar mais
curiosidade e interesse no trabalho. No fim do dia, pode ter algum
aborrecimento ou preocupação com
alguém que mora longe.

Videogame
popular
nos anos
80

3/son. 4/tofu. 5/ágata — atari. 6/narval. 8/plâncton — tecnécio. 9/melanésia.

Libra: Confie na sua criatividade e no seu poder de comunicação
para convencer as pessoas e conseguir o que quer. Pode pintar uma
paixão à primeira vista.

Região preservada,
Ernesto
Os
Nazaré, "mestres como o Parque do
Caraça (MG)
pianista de cerimôcarioca nia" do rap
Magníficas

Plantação
frutífera
comum na
Califórnia
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Líquido que auxilia
córnio
Atriz que interpretou a digestão humana
do
Ártico
a Luiza,
na novela
"Em Família" (2014) Bruno Padilha, ator de
novelas e filmes

Áries: Você vai mostrar mais
curiosidade e interesse no trabalho. No fim do dia, pode ter algum
aborrecimento ou preocupação com
alguém que mora longe.

Peça mais
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do jogo
de xadrez
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Líquido que auxilia
Atriz que interpretou a digestão humana
a Luiza, na novela
Bruno
Padilha, ator de
"Em Família" (2014)
novelas e filmes

2016/2017
2011/2011
2013/2014
2015/2015
2008/2008
2007/2007
2015/2015

RESUMO DE NOVELAS

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
ARAUCO FOREST BRASIL S.A., de CNPJ-MF sob n°
00.198.057/0002-28, torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Operação n° 26.245, válida até 22/12/2.018, para explotação de
pequena cascalheira de saibro COBRASMA, implantada em imóvel
próprio no Distrito de Ouro Verde, Município de Sengés, Estado do
Paraná.
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MOTOS USADAS
CG 160 START
CG 150 Titan EX
CG 125 CARGO KS
CG 125 FAN KS
YAMAHA YBR 125K
YAMAHA FAZER YS 250
XRE 300

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

L

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: 06/11/2022.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA, torna público que irá
requer ao IAP, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para a
atividade de AVICULTURA – MATRIZEIRO DE RECRIA, implantada
na localidade de CAMPINAS, PIRAI DO SUL/PR.
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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: 06/11/2022.

VENDE-SE SPIN 2013 LT
Vendo Spin, completa, 5 lugares
valor de R$ 34.000,00. Interessados
contatar pelo fone: 9 9938-6091.
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Solução
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
CRAITEC TRATAMENTO TÉRMICO DE METAÍS E INDUSTRIA MECÂNICA- EIRELI torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença Ambiental Simplificada para a atividade de Serviços de
Tratamento e Revestimento em Metais, no local denominado Rua
Coronel Jorge Marcondes n° 189 – Vila Rio Branco - Cep: 84.172020 – Castro – PR.

VENDO MOTO MVK 200 CC
Vendo Moto MVK 200cc, ano 2009
baixa km valor R$ 5.000,00. Telefone: 9 9938-6091.
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VAGA DE EMPREGO
A Real Informática está contratando técnico em informática, com experiência
mínima de 1 ano comprovada em carteira, cnh=b,
interessados enviar currículo para: recrutamento@
informaticareal.com.br ou
ir pessoalmente até a loja
com o currículo em mãos.

Vendo Lancer GT, 164
HP, 2013/2014, na cor
preta, opção automático e com troca de
marchas em borboletas.
Completo, com kit multimídia, mais teto-solar,
câmera de ré. Valor R$
55.000. Aceita veículo
de menor valor. Tratar
no (42) 9 9972-0758.
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ALUGO CASA FUNDOS
DOIS QUARTOS EM PG
Alugo no centro de Ponta Grossa, uma
quadra do antigo supermercado Big,
duas do Paraguaizinho e Palladium,
casa de fundos contendo 1 quarto,
sala, cozinha e banheiro. Valor de R$
550, (já incluso água) mais luz. Sem
garagem. Tratar no (42) 9 9972-0758.

A forma mais barata de fazer negócio!

ALUGA-SE
KITNET
Situada Av. Germano Kugler, 135
ao lado oficina Stock Car. Tel.:323225-18 Horário comercial. (Estritamente familiar)

VENDO TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.
ALUGA-SE QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto, 368
(próximo ao quartel). Telefone: (42)
9 9929-7916.

3232-5148
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VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em
condomínio fechado, contendo 2
quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$ 150.000,00. Aceito Financiamento. Tratar no telefone (12) 9
9101-1022.

VENDE-SE PONTO
COMERCIAL
Piraí do Sul bairro Jd.
América ponto de esquina
medindo 120mt 2WC, estacionamento. Sobra terreno.
Tratar: 999810290.

(42)
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APÓS PASSAREM NOTAS FALSAS

PM prende três criminosos da capital
Divulgação

Além de
dinheiro falso,
trio trazia 300
gramas de crack
Da Assessoria
Por volta do meio-dia
de terça-feira (7), a Polícia
Militar recebeu informações sobre três suspeitos
que estavam em um veículo
Citroen/Xsara, os quais
tentaram trocar notas de
R$ 100 falsa no comércio
locais, chegando a trocar em
um estabelecimento na Rua
Javert Madureira. Comunicados, policiais militares
realizaram diligências e com
novas informações de que o
veículo estaria na PR 151,
sentido pedágio, a equipe

R$ 800 em dinheiro falso e 300 gramas de crack apreendidos

foi em direção aos mesmos,
interceptando os três suspeitos, sendo um homem e

NO JARDIM SÃO PEDRO

Bandidos
armados
roubam moto
em Piraí do sul
Segundo o relato de uma
vítima a policiais militares, dois
rapazes armados o abordaram
quando ele passava pela via na
segunda-feira. Os ladrões renderam o motociclista no Jardim
São Pedro, antes de obrigá-lo
a entregar a motocicleta JTA/
Suzuki intruder, de cor vermelha,
ano 2008, placa AQC-0945, de
Piraí do Sul.
Denuncie
Informações sobre o paradeiro
da motocicleta podem ser repassadas diretamente para a pm através dos telefones 181 ou 190, ou
ainda para a polícia civil do município, pelo (42) 3237-1132.

NA VILA RIO BRANCO

Motociclista se
fere ao colidir
com automóvel
Policiais militares de Castro
realizaram o atendimento na
terça-feira (6) a acidente do
tipo abalroamento transversal
envolvendo um veículo Citroen
C3 e uma motocicleta Honda
CG 125. A colisão aconteceu
por volta das 9h10 na rua Francisco A. de Andrade, Vila Rio
Branco.O condutor da motocicleta ficou ferido e foi atendido
pelo Siate, sendo encaminhado
ao Unidade de Pronto Atendimento de Castro (UPA). Da
colisão resultaram danos materiais em ambos os veículos que
estavam em dia e foram liberados.

NO BAIRRO SÃO JOSÉ

Homem agride
a mulher a socos
e chutes
Da Redação
Palmeira - Homem de 29
anos agrediu a própria esposa
a socos e chutes na rua Tenente
Siqueira Campos, no Bairro São
José, em Palmeira, deixando a
vítima com hematomas pelo seu
corpo todo. O registro da ocorrência se deu por volta das 9h40
de quarta-feira (7), sendo que
autor das agressões apresentou-se voluntariamente na Polícia
Militar, logo após o episódio. Ele
foi encaminhado à delegacia da
Polícia Civil para as devidas providências.

duas mulheres, que traziam
consigo mais de R$ 800 em
notas falsas, além de apro-

ximadamente 300 gramas
de substância análoga ao
crack. As duas ocupantes
estavam com tornozeleira
eletrônica, uma pelo crime
de homicídio - matou o próprio marido -, e a outra por
crime de moeda falsa. Já o
homem preso era foragido
do sistema prisional e ainda
teria cumprido pena por
tráfico e duas tentativas de
homicídio, todos os casos
na cidade de Curitiba e
RMC.
A abordagem aconteceu
entre Castro e Carambeí, e
teve apoio da Polícia Rodoviária.

PMs tiveram
ajuda de policiais
rodoviários

NO JARDIM PRIMAVERA

Mais de meio quilo de crack apreendido
Divulgação

Da Assessoria
Equipe RPA, em continuidade as apreensões de drogas e
notas falsas ocorrida na cidade
de Castro na terça-feira (6), e
após levantamento, realizaram
diligências a fim de localizar
grande quantidade de crack
que ainda estaria na cidade.
Após
novas
informações,
logroaram êxito em abordar
uma mulher em frente a sua
residência na Rua Cid Danton Kiel, que acabou confessando estar de posse de
mais de meio quilo de crack e
certa quantidade de cocaína.
Após buscas foi encontrado o
entorpecente, totalizando 530
gramas de crack e 30 gramas de
cocaína. Foi encontrado também
um caderno com a contabilidade

ROUBADO NO DOMINGO

Veículo roubado é
encontrado em PG
Morador da região da rua
Cordovil Merity, no bairro Oficinas, perto do estádio do Operário Ferroviário, acionou a polícia
militar para checar a situação de
um carro que estava estacionado
na via, em frente a um pavilhão,
desde o dia anterior.
No local, a PM constatou que
o veículo era o Fiat/Argo, com
placas de Castro, roubado na
noite de domingo (4), na região
do Bairro Contorno. Na oportunidade, um bandido armado
rendeu o motorista e fugiu com
o automóvel, levando ainda um
aparelho celular e também os
documentos pessoais da vítima.
De acordo com a polícia militar, o veículo foi encontrado com
as portas abertas, sem as chaves
e com objetos revirados em seu

da venda dos entorpecentes.
Drogas, objetos e autora, acabaram apreendidos e encami-

nhados até a 43ª DRP para as
providências cabíveis. Ela está
a disposição da Justiça.

Veículo com placas de Castro
foi encontrado em Ponta Grossa
interior, apresentando algumas
avarias na lataria.
O automóvel recuperado foi
guinchado até o pátio da polícia civil, onde deverá passar por
perícia, antes de ser entregue ao
seu proprietário.

Carro foi
encontrado com
avarias

DETIDO PELA GM

Jovem cultivava pé de
maconha em casa
Da Assessoria

Crack e cocaína estava em poder de uma mulher

Divulgação

Da Assessoria

A equipe Romu/Charlie,
da Guarda Municipal de Ponta
Grossa, realizava ronda ostensiva na região do Residencial
Costa Rica II, no início da noite
de ontem (5), quando percebeu
que um rapaz fumava cigarro de
maconha em frente de uma das
residências do conjunto habitacional.
No quintal da casa onde o
jovem estava foi encontrado um
pé de maconha. Indagado sobre
a planta, ele admitiu que havia
plantado e cultivava a droga no
interior do imóvel.

Sem apresentar resistência,
o jovem de 21 anos de idade foi
preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil, para onde
também foi levada a planta.

10

Sexta-feira, 09 a 12 de Novembro de 2018

‘Warung Tour PG’
agita este sábado

Divulgação

Divulgação / Christian Christoforo Fotografia

Karoline Tibucheski

Entre os cinco títulos que o Página Um levou
nos 'Melhores do Ano' pela Max-Líder, na noite de
quarta-feira (7), dois deles homenageiam profissionais
da redação. Márcia Ferraz como colunista social
e Luana Dias, jornalista destaque do ano. Parabéns!
Divulgação

Linda princesa Bruna Telles, sua vida é como uma delicada rosa que
aos poucos se está abrindo para o mundo. Parabéns pelos seus 15
anos. Na foto Bruna está ladeada pelos avós Yeda e Pedro Telles
Divulgação

Divulgação

Kathleen
Pedroso
recepcionou
as amigas
para um
belíssimo chá
da bebê Isis,
no Clube de
Campo

Que a felicidade de Gislaine Nunes e Caleku
Kurihara, continue sendo objetivo principal de suas
vidas. Votos de felicidades ao novo casal!

“Será realizado neste sábado
(10), na sede campestre do Clube
Ponta-Lagoa, em Ponta Grossa, o
tour do Warung Bech Club.
O projeto itinerante que possibilita à marca levar o conceito
e a qualidade da música eletrônica do Warung Beach Club
(também chamado de Templo),
construído de frente para o mar,
na paradisíaca praia Brava de
Itajaí (SC), passa por mais de
15 cidades, em 12 estados, nesse semestre – incluindo o solo
ponta-grossense. “Para tornar a
experiência inesquecível e criar a
mesma harmonia entre natureza
e música encontrada no Warung,
marcarão presença por aqui Flow
& Zeo, Blancah, Mandi Hafez e

Maax & Brandes.
Decoração
A organização divulgou uma
prévia de como ficará a decoração. A intenção é fazer com que o
evento tenha total integração com
a natureza. Peças que fazem parte
do Warung Beach Club também
integrarão a decoração.
O valor dos ingressos varia de
R$ 50 a R$ 120. Eles podem ser
adquiridos na Life Academia (Rua
Balduíno Taques, 777, Estrela).
Reservas e informações podem
ser obtidas através do telefone
(42) 3223-9917. Além disso,
detalhes sobre a festa estão na
página oficial do evento no Facebook.

Divulgação

O tibagiano
Donizete Taques
participou do
concurso Mister Brasil
Luxo na
cidade de
Curitiba, no dia 27
de outubro, no Hotel
Nacional Inn. Havia
oito concorrentes
no masculino e ele
ganhou o título de
Mister Brasil Luxo
2019, onde
representará o
Paraná no México,
no mês de
setembro

Vera Marcondes, no
Aeroporto Internacional
Afonso Pena, com
Pe Reginaldo Manzotti

09/11

Matheus Antonio
Ferreira de Lara
Tchake Mello Pereira
Anice Fadel Ribas
Adriana Linhares de Lara
Eliane Coelho

10/11

Tangreyse Ehalt Macedo
Nathalia Deen
Allisson Rodrigues

11/11

Alessandro Alves
Débora Gomes
Edison Andrade
Ilson Hegler P. de Oliveira
(Caninana)

12/11

Ana Paula Castro
Kamilla Lisboa
Vanessa Soares
Paulinho Farias (vereador)

