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Divulgação

bom negócio paraná forma 25 novos empreendedores
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SEGUNDA PARCELA

13º irá injetar em seis
cidades R$ 15 milhões
O pagamento de mais uma parcela do 13º salário pelas prefeituras da região vai
injetar mais de R$ 15 milhões na economia das cidades, isso considerando apenas
os seis municípios dos Campos Gerais, por onde circula a versão impressa do
Página Um. Em Castro, por exemplo, apenas 957, dos 2.288 servidores municipais optaram por receber o benefício em duas cotas. Neste caso, o pagamento da
primeira parcela foi efetuado na folha de pagamento do mês de outubro. O valor
total pago foi de R$ 1.301,004,04. Já a segunda parcela será paga até no dia 20
de dezembro, assim como ocorrerá com a maioria das demais cidades, a exemplo
página 5
de Carambeí, Tibagi, Palmeira, Jaguariaíva e Ponta Grossa.

processo aguarda homologação

'ESCOLA DA INTELIGÊNCIA'

Altruísmo
é ensinado
na prática

Por meio da disciplina ‘Escola da Inteligência’, a Escola
Evangélica da Castrolanda vem
inserindo em suas aulas, atividades bastante dinâmicas, e
ao mesmo tempo, que têm o
objetivo de despertar reflexões
entre os alunos. Através da matéria, os alunos aprendem por
exemplo, a lidar e a falar dos
seus próprios sentimentos, a
controlar a emoção em momentos de tensão e a se comportar
página 5
diante de conflitos.

'Primordial' fará sede de prefeitura

A concorrência pública
para definir a empresa que
fará a obra do Paço Municipal segue para homologação.
A Comissão de Licitações
reabriu o processo licitatório
que estava em prazo recursal que habilitou a proposta
da empreiteira Primordial
Empreendimento Ltda, com
desconto de R$ 785.682,30.
A obra da sede própria da

prefeitura terá o custo de R$
7.288.678,48. A previsão
do início da obra é janeiro
de 2019, após cumpridos
os prazos de homologação
e assinatura de contrato. A
construção do prédio de mais
de 4,7 mil metros quadrados
conta com recursos oriundos
de financiamento junto ao
Paraná Cidade, ao valor de
R$ 2 milhões.
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3 SETS A 2 PARA SESI-SP

PARA A SAÚDE

TB recebe sete
novos veículos

Divulgação

Derrota amarga

Divulgação / José Tramontin

Divulgação

Divulgação

prédio antigo condenado

INVESTIMENTO

Castro terá
novo CIT
A Prefeitura de Castro vai
construir um novo Centro de
Informações Turísticas. O antigo
prédio onde funcionava o CIT, na
Praça João José de Farias, está
desativado desde o início da atual
gestão, após ter sido vistoriado
e ter sua estrutura condenada
devido à falta de manutenção.
Desde o ano passado, o centro foi
transferido para a antiga Estação
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Ferroviária.

novo paço será construído no Jardim Europa

para recuperação de estrada rurais

Prefeitura de Tibagi e
Klabin firmam acordo

Divulgação

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Jaguariaíva
revisa Plano
Diretor

veículos são entregues

A população de Telêmaco
Borba recebeu nesta segundafeira (12), sete novos veículos que serão utilizados
pela Secretaria de Saúde. Os
carros foram adquiridos com
emenda parlamentar destinada
pelo deputado Aliel Machado
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(PSB). 		

mabel Canto
conversa com
Associação de
Hemodiálise
página 3

ALUNOS DA
'ESCOLA IDA VIANA'
COMERCIALIZAM
SEUS PRODUTOS
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caramuru perde em casa

Depois de uma partida disputadíssima,
o Caramuru Vôlei perdeu para o Sesi
– SP, na partida da terceira rodada da
Superliga Cimed. O jogo, em casa, com
a arena lotada, terminou em 3 a 2 para o
time visitante, que encontrou uma equipe
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preparada e entrosada.

NATAL EM TIBAGI

Programação recheada
A Prefeitura de Tibagi está preparando uma
programação especial e com novidades para o
Natal Sonho de Luz deste ano. Evento contará com
Parada Natalina, cantatas nas janelas do Palácio do
Diamante, apresentações culturais e decoração dos
prédios públicos. A abertura oficial foi transferida
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para o dia 9 de dezembro.		

acordo prevê a recuperação de 150 quilômetros de estrada

A Prefeitura Municipal firmou parceria
com as indústrias Klabin para a recuperação de cerca de 150 quilômetros de
estradas rurais do município. Os reparos
já começam na próxima quarta-feira (14).
Com a parceria, a Klabin doará o cascalho
e a Prefeitura entrará com equipamentos
e mão de obra. As áreas atendidas serão

na região de Faxinal dos Empossados e
Caetano Mendes. De acordo com o gerente da Secretaria de Transportes, Paulo
Cesar Martins, a expectativa para o início
do trabalho é alta. “Vamos tentar recuperar o máximo possível de pontos críticos,
mesmo dentro de nossas medidas de corte
página 4
de gastos”, explicou.

VILA OPERÁRIA

PM apreende menor que vendia crack
página 7

A Prefeitura de Jaguariaíva
deu início a uma série de audiências públicas para revisão do
Plano Diretor Municipal (PDM),
antes que o projeto seja enviado
ao legislativo. A primeira ocorreu
na Câmara Municipal, na noite
de quarta-feira (7), reunindo
representantes da comunidade e
página 3
poder público.

POLÍTICA
Governo cria
novas unidades da
PM e Palmeira
ganha Companhia
página 3
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Sandro A.
Carrilho

ECONOMIA AGRADECE
O pagamento do décimo terceiro salário pelas prefeituras da região, levando em consideração as cidades
por onde circula o Página Um, deve injetar na economia dos Campos Gerais cerca de R$ 15 milhões. A
notícia sem dúvida é sinônimo de esperança para o comércio como um todo, já que historicamente, o benefício
é usado pela população tanto para as compras de final de ano, como para o pagamento de dívidas, inclusive
daquelas que se arrastaram por longos períodos. Depois de passar por mais um ano de insegurança financeira,
onde a crise econômica continua a gerar desempregos e inadimplência, qualquer sinal de que entrará dinheiro
no caixa, é motivo para alegrar-se.
DOCE NOVEMBRO
"A vida é uma só
Daqui não levaremos dinheiro
Não levaremos as horas
de reunião chata
E o tempo gasto em ser
corretamente responsável
Então deixe-me ser o seu
DOCE NOVEMBRO
Façamos dos nossos momentos
uma lembrança intacta
Não quero ver você
sofrer por mim
Quero apenas te ver sorrir
Quando chegar novembro ao fim
Tamparei seus olhos com
um cachecol meu
Assim vou partir
Apenas não se esqueça de mim
Lembre-se que te ensinei
a ser feliz
Não deixarei vc me ver
chegar ao fim!"

SICREDI E ALEGRA
Duas marcas de peso – Alegra e Sicredi -, com presenças
fortes em Castro, renovaram
seus patrocínios com o Operário Ferroviário de Ponta Grossa,
temporada 2019. Os valores
não foram divulgados, mas são
bem maiores que os investimentos aplicados neste ano, quando
o Fantasma subiu da Série C
para a B do Brasileirão.
SICREDI E ALEGRA II
Essa parceria que se renova,
pode criar boas perspectivas para
o esporte castrense se aprendermos a lição. Projetos bem estruturados, trazem o investidor que
quer a sua marca cada dia mais
vista, e bem vista! Alvaro Góes viu
essa oportunidade e correu atrás,
fez por merecer, e hoje colhe os
frutos para o Fantasma. E, olha
a ironia. O dinheiro está vindo de
empresas que, ou nasceram aqui,
ou se erraizaram em Castro antes
de aportarem em Ponta Grossa.

AUDOR DESCONHECIDO

Militares de volta à cena política
A acomodação das placas tectônicas após o terremoto eleitoral
permite distinguir traços fortes na
paisagem institucional. Um dos
mais visíveis é o fechamento do
ciclo da redemocratização que teve
início em meados dos anos 80. A
era Sarney, aberta com a morte
de Tancredo Neves, escancarou a
locução política, destravando os
nós apertados na garganta nacional. O ancoradouro das demandas reprimidas nos tempos de
chumbo foi a Constituição de 88,
que completou 30 anos em 5 de
outubro passado. Que sinais mostram o fim de um ciclo?
A eleição de um militar reformado é o sinal dos novos ventos
que soprarão na paisagem. Ela
puxa para o cotidiano da política
o maior grupo de militares que já
participou de pleitos democráticos, a par da convocação inusitada de generais da reserva para
formar o núcleo governamental.
Um feito e tanto, quando se leva
em consideração a índole militar:
agir com discrição, cumprir o rito
hierárquico, colaborar com governos em postos-chave de comando
das Forças Armadas, enfim, evitar
a intromissão exacerbada no dia a
dia da política. Assim é a cultura

militar.
As curvas a que o país foi
levado a fazer, que ensejaram o
conjunto de crises ainda em curso
– econômica, política, ética -,
acabaram despertando o animus
animandi da caserna, inserindo
a expressão militar na enciclopédia do discurso político. E mais:
motivando quadros de respeito
nas Forças a adentrar as portas
do Executivo, como é o caso dos
generais Mourão (o vice eleito) e
Heleno, ambos com histórico de
comandos importantes. Portanto,
os militares ascendem na política
cotidiana não por intromissão
indevida, mas em função do redesenho institucional, onde se contabilizam o desprestígio da classe
política, a indignação social contra o modus operandi dos nossos
representantes, a intensa vontade
popular de dar um passo adiante.
Sob essa moldura, o capitão
Bolsonaro representa esse passo.
Parcela ponderável do eleitorado, a partir de segmentos da
intelectualidade e contingentes
de esquerda, o consideram um
passo para trás. Ocorre que seus
quase 58 milhões de eleitores o
credenciam como a expressão da
vontade da maioria. O discurso

* Gaudêncio Torquato

do presidente eleito, incluindo
tiradas de mau gosto, feitas ao
correr da trajetória parlamentar,
se não recebe endosso popular,
pelo menos não constitui motivo
para sua rejeição.
Outros sinais de fim de ciclo
aparecem na própria engenharia da campanha, em que paradigmas do chamado marketing
político foram derrubados, como
tempo de rádio e TV(duração
maior não ajudando candidatos),
dinheiro (não elegendo aqueles
com maiores recursos), escolha
de representantes na cola do candidato presidencial (PSL fazendo
uma bancada de 56 nomes), entre
outros aspectos. O fato é que o
pleito exibiu um parâmetro novo:
a autogestão eleitoral. O eleitor
votou como quis, sem influência
de amigos, familiares ou partidos,
e até realizou operações transversais, marcando no mesmo voto
quadros de esquerda e da direita.
Essa nova disposição do eleitor, caso mostre desejo de direcionar o país para uma curva à
direita, significa ainda desaprovação aos governos do PT, ou seja,
um veto à vereda de esquerda que
o lulopetismo abriu. Nesse sentido, pode-se dizer que o jogo

entre os espaços ideológicos está
empatado, eis que o período da
redemocratização abriga uma
vitória de Collor e duas de FHC
e, agora, a de Bolsonaro; e quatro
vitórias, com duas de Lula e duas
de Dilma.
Parcela ponderável dos eleitores de Bolsonaro, convém lembrar, freqüenta espaços do meio,
principalmente contingentes de
classes médias, profissionais liberais, setores da produção etc. Se
o capitão exprime posicionamentos de extrema direita, como é o
caso, não significa que tem apoio
de parcela de quem nele votou.
Jogar todos na extremidade do
arco ideológico é um erro. O
mesmo se pode dizer de parcelas
do eleitorado de FHC e mesmo de
Lula e Dilma.
Por fim, vale ressaltar que a
democracia brasileira passou em
mais um teste. Se a opção de
2018 se mostrar errada, o eleitor,
autônomo, independente, poderá
consertá-la em 2022. Urge não
adiantar previsões.

NADA X NADA
Depois de entregar para
Ponta Grossa o Caramuru Vôlei
e resolver não investir mais no
futsal paranaense, o esporte de
alto rendimento, digo o voleibol
e o futsal, só está na lembrança
do castrense. Se depender de
Moacyr e Companhia, pouco
pode se esperar. Uma pena!
AINDA NÃO
A governadora Cida Borghetti assinou nesta segundafeira (12) decretos que criam
novas unidades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
no Estado. A 1ª Companhia
Independente de PM da Lapa,
foi elevada para 28º Batalhão da
PM. Com a medida, o batalhão

terá aumento na área de atuação, com maior efetivo e mais
equipamentos. Cida autorizou,
ainda, a criação de três novas
companhias da PM: na Lapa,
em Rio Negro e em Palmeira. Já
a 1ª Companhia Independente
da PM de Castro, tão falada e
aguardada, se sair, só na gestão
de Ratinho Junior.
FORÇA POLÍTICA?
Eu não diria que falta força
política para que Castro viesse a
ganhar ainda nesse anúncio a sua
Companhia Independente, pois
existem políticos de alto calibre
que já colocaram o seu nome
em jogo, a exemplo do deputado
federal Sandro Alex que obteve
de Ratinho Junior a promessa
que do seu governo não passa.
O que faltou, na verdade, foi
empenho do prefeito Moacyr
Elias Fadel Junior (MDB) que
numa hora apoiava Cida Borghetti, na outra João Arruda, e
deixou a caravana passar.
PRÉDIO PRÓPRIO
Ainda falta homologar o
nome e construir o prédio,
mas a Prefeitura de Carambeí
deu mais um passo importante
para se livrar do aluguel nessa
segunda-feira (12), ao conhecer
a empresa que construirá o novo
paço municipal, isso após 23
anos. Como disse um morador,
município rico pode se dar ao
luxo de pagar aluguel, o que não
pode é ficar para sempre!
* A Bota do Papai Noel
está de volta, agora no pátio
do antigo Vicente Machado. *E
aquela indústria chinesa de caixas de papelão, que tanto carnaval o prefeito Moacyr fez. Será
que ela vem?

* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

13/11 - Dia Mundial da Gentileza
14/11 - Dia Nacional da Alfabetização
15/11 - Proclamação da República (1889)
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Terça
13/11

Temperatura

30 ºC
17 ºC

Umidade
93%
94%

Com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
14/11

31

ºC

18 ºC

74%
69%

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

Quinta
15/11

23 ºC
17 ºC

94%
95%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 12/11/2018
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PROCESSO SEGUE PARA HOMOLOGAÇÃO

'Primordial' fará sede da prefeitura
Divulgação

Custo da
obra será de
R$ 7.288.678,48
Da Assessoria *
Carambeí - A concorrência pública para definir a
empresa que fará a obra do
Paço Municipal segue para
homologação.
A Comissão de Licitações
reabriu o processo licitatório
que estava em prazo recursal que habilitou a proposta
da empreiteira Primordial
Empreendimento Ltda, com
desconto de R$ 785.682,30.
A obra da sede própria da
prefeitura terá o custo de R$
7.288.678,48.

Novo paço será construído no Jardim Europa e vai concentrar toda a estrutura administrativa

A previsão do início da
obra é janeiro de 2019, após
cumpridos os prazos de homologação e assinatura de contrato. A construção do prédio

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Jaguariaíva revisa Plano
Diretor com população
Da Assessoria
Jaguariaíva - A Prefeitura
de Jaguariaíva deu início a uma
série de audiências públicas para
revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), antes que o projeto
seja enviado ao legislativo. A primeira ocorreu na Câmara Municipal, na noite de quarta-feira
(7), reunindo representantes da
comunidade e poder público.
Foram eleitos “delegados”
pelo público antes da primeira
audiência na Cidade Alta. Foram
eles - Welington Vitorio Fitz Suplente Ricardo Ramos Gomes
(Câmara Técnica I), Kassima
Karinna Gigliolla Almeida Rocha
(Câmara Técnica II), Rafael Gustavo Pomim Lopes - Suplente
Nelson Luiz de Oliveira (Câmara
Técnica III), José Trindade Suplente Marcos Legat (Câmara
Técnica IV), Rafaela S. Q Betenheuser - Suplente Aluisio Pires
(Câmara Técnica V) e Eleida
Pontes (Câmara Técnica VI).
Estes representantes eleitos pelo
público são responsáveis por dar
voz às discussões com membros
da população interessados neste
processo de atualização.
Novos encontros abertos de
revisão do Plano Diretor estão
programados. O prefeito municipal, José Sloboda (Juca), relata
que foi tomado o cuidado de
promover audiências públicas
em dias e pontos diferentes da
cidade, visando atingir uma boa

participação social na atualização
da lei. A próxima vai ser no dia
13, na Escola Municipal Aristides Soares, bairro São Braz.
Dia 19 o evento será na
Escola Municipal do bairro Lanças, zona rural, e dia 23 a audiência ocorre na Escola Municipal
Rosa Colette, Jardim Samambaia. No Lanças a audiência será
às 15h e nos demais dias elas
começam às 18h30.
O Plano Diretor é uma lei
de planejamento do desenvolvimento e funcionamento do município nos próximos anos. Ela
traz diretrizes para a construção
de políticas de organização territorial, habitação, mobilidade,
saneamento, locais de divertimento, preservação ambiental,
entre outros. Em Jaguariaíva, nas
audiências públicas as discussões
para atualização do PDM, que
já tem 10 anos, as discussões
em grupo estão sendo divididas
por eixos, sendo eles Higiene
Pública, Usos e Costumes, Meio
Ambiente, Obras, Tributos e Sistema Viário.
Os apontamentos e propostas dos grupos de trabalho são
escritos por um relator e depois
apresentados à mesa diretiva.
Depois das audiências, será elaborado um relatório final para
apreciação dos delegados (representantes populares) e do Executivo Municipal. Ao final será feito
um projeto de lei para avaliação e
votação da Câmara Municipal.

PARA A SAÚDE

Telêmaco Borba recebe
sete novos veículos
Da Assessoria
Telêmaco Borba - A população de Telêmaco Borba recebeu
nesta segunda-feira (12), sete
novos veículos que serão utilizados pela secretaria de Saúde.
Os carros foram adquiridos com
emenda parlamentar destinada
pelo deputado Aliel Machado
(PSB). Além dos veículos, a
secretaria de Saúde irá receber
uma série de outros equipamentos e materiais que irão beneficiar
as 16 Unidades Básicas de Saúde
do município.
De acordo com o deputado,
a destinação dos recursos para
a Saúde reforça a parceria com
o município numa das áreas em
que a população mais precisa. “O
prefeito Márcio, que é médico,
me procurou junto com o vereador Marcos Mello e a vice-prefeita
Rita, e manifestou a necessidade
de atender essa área, que é uma
das mais sensíveis à população.
E estamos cumprindo esse dever,

que nada mais é que a nossa obrigação, de devolver às pessoas o
que elas tem direito. Elas pagam
impostos e precisam ser atendidas com dignidade. Por isso já
indicamos mais de R$ 1,5 milhão
em recursos individuais para Telêmaco durante o nosso mandato”,
lembrou Aliel.
O prefeito agradeceu ao parlamentar pela atenção com o
município e lembrou que Aliel tem
ajudado muito a Saúde. “Telêmaco agradece pela parceria do
deputado. Com esses veículos
e os outros materiais de atendimento que estamos adquirindo,
é a população que mais precisa
que será beneficiada”, disse Dr.
Márcio.
Para o vereador Marcos Mello,
presente na cerimônia, a entrega
dos equipamentos demonstra o
compromisso do deputado com o
município. “O Aliel é um grande
parceiro dos telêmaco-borbenses
e vem comprovando isso nas suas
ações”, destacou Mello.

de mais de 4,7 mil metros
quadrados conta com recursos oriundos de financiamento
junto ao Paraná Cidade, ao
valor de R$ 2 milhões, com

contra partida do município
de R$ 3.074.360,87 e recursos estaduais a fundo perdido,
intermediado pelo deputado
estadual Plauto Miró, de R$

3 milhões.
O Paço Municipal será
construído no Jardim Europa
e vai concentrar toda a estrutura administrativa que hoje
atende em locais diferentes.
Devido a falta de espaço,
diversos órgãos do município
que operam em pontos diferentes serão concentrados,
acabando com o transtorno e
reduzindo despesas.
O prefeito Osmar Blum
Chinato (PSD) comemorou
mais uma etapa vencida. “É
um passo importante para o
município. Após a construção, além de contar com uma
estrutura própria, um prédio
amplo e moderno, o novo prédio vai gerar economia para
os cofres públicos. São mais
de 23 anos pagando aluguel.
Esses recursos poderão ser

R$ 80 mil para 'Família Paranaense'
Tibagi - A vice-prefeita
Helynez Santos Ribas e os vereadores Eduardo Torres, Cila
Pavesi, Enio Antunes e Helen
Pereira estiveram em Curitiba
para receber da governadora
Cida Borghetti (PP) R$ 80
mil em recursos para o Família Paranaense, principal programa do Estado do Paraná no
combate a pobreza e a vulnerabilidade social, e que vai ser
destinado à Secretaria Municipal da Criança e Assistência
Social (SMCAS), que definirá
como usará o recurso. A verba
foi entregue para municípios
dentro das metas do governo.
Atualmente, Tibagi ocupa o primeiro lugar na regional.
O programa Família Paranaense é intersetorial, e envolve
as secretarias de Assistência
Social, Saúde, Educação e
Cultura, Indústria e Comércio,
o Departamento de Habitação
e EMATER.
Helynez destaca o orgulho
em trazer mais este importante
recurso para o município.
“Esse recurso é fruto de muito
trabalho conjunto de nossos
setores. Estamos fazendo
um bom atendimento, dando
oportunidades e ajudando as
nossas famílias em situação de
vulnerabilidade social”, falou a

Divulgação

Mabel Canto
conversa com
Associação de
Hemodiálise
Da Assessoria

Comitiva tibagiana na capital
vice-prefeita.
Segundo a secretária da
SMCAS, Maria Rosalina de
Moura e Silva, essa é uma conquista do trabalho de um ano
inteiro. "Esse é o terceiro incentivo que recebemos nessa gestão e com esse dinheiro vamos
preencher alguns déficits", disse
a secretária.
O recurso conquistado
será destinado para a contratação de uma assistente social
para a Casa Nosso Sossego
durante dois anos. Com os
últimos incentivos, a SMCAS
contratou uma assistente social
para a Casa Lar e comprou um
container onde atende a equipe
técnica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
(SCFV) no bairro São José.
A assistente social e arti-

culadora do comitê local, Lisa
Andrea Romão, salienta a
satisfação com os resultados
alcançados pelo programa.
"Articulamos com outras secretarias as ações para ajudarem
as famílias a superarem a vulnerabilidade fazendo a diferenças nelas durante os dois anos
que elas ficam no programa",
afirmou.
Em Tibagi, cem famílias são
acompanhadas pelo programa.
Elas o aderem quando assinam
o termo de aceite para receber
o apoio da equipe técnica.
Ainda fazem parte do comitê
local, representando a gestão,
Daniela Nowak, representando
o CREAS, Noel Rodriguez e
Silvana Campos Novakoski,
representando o comitê local
no interior.

NO PALÁCIO IGUAÇU

Governo cria novas unidades da
Polícia Militar e dos Bombeiros
A governadora Cida Borghetti assinou nesta segundafeira (12) decretos que criam
novas unidades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
no Estado. As assinaturas ocorreram durante a sétima reunião
de integração das Forças de
Segurança, no Palácio Iguaçu.
“A segurança pública é prioridade em nosso governo. Trabalhamos de forma integrada para
atender as demandas da área e a
sociedade paranaense”, afirmou
Cida.
No mesmo evento, foram
apresentadas as novas funcionalidades do Governo Digital para
a área de segurança pública. O
portal de serviços do Governo
do Estado passa a ofertar, nesta
semana, o agendamento de visitas às unidades prisionais do
Estado: web-visitas e web-audiências com os detentos. Outro
serviço novo é o Minha Bike,
que cria um banco de dados a

* Com Redação

DALMO APRESENTA PROJETO

COMITIVA TIBAGIANA RECEBE VERBA PARA SMCAS

Da Assessoria

aplicados em benefícios para
a comunidade, por exemplo,
saúde e educação”, avalia o
prefeito.
A construção do prédio
para abrigar a estrutura da
Prefeitura é um compromisso
assumido pelo prefeito nas
eleições em 2016. Blum ressalta para a necessidade da
obra que deverá gerar economia para os cofres públicos já
que atualmente a Prefeitura
aluga imóveis particulares,
além de centralizar a maioria
dos departamentos no mesmo
espaço, facilitando o acesso
da comunidade aos serviços
públicos. Atualmente a Prefeitura de Carambeí loca 15
imóveis, incluindo o que o
abriga o Paço Municipal.

partir do cadastro de bicicletas
pelos usuários.
Também foi lançado o Inquérito Digital, que vai trazer mais
agilidade e transparência aos
inquéritos policiais. Os inquéritos da Polícia Militar já são
feitos totalmente pelo meio digital. Na Polícia Civil o trabalho
está sendo implantado aos poucos, iniciando pelo município de
Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.
Com o Inquérito Digital
todos os procedimentos de atendimento da polícia ficam disponíveis online, desde a denúncia
no 190 até o encaminhamento
do Judiciário. “É um importante
avanço que dá mais controle,
celeridade e transparência ao
nosso trabalho. Mais do que
isso, conseguimos acompanhar
a produtividade dos profissionais de segurança”, afirmou o
secretário de Estado da Segurança Pública, Júlio Reis.

Novas unidades
A 1ª Companhia Independente
de PM da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, foi elevada
para 28º Batalhão da PM. Com a
medida, o batalhão terá aumento
na área de atuação, com maior
efetivo e mais equipamentos. Além
da Lapa, a unidade vai atender
Campo do Tenente, Piên, Quitandinha, Contenda, Rio Negro, Porto
Amazonas e Palmeira. Cida autorizou ainda a criação de três novas
companhias da PM: na Lapa, em
Rio Negro e em Palmeira.
A comandante-geral da Polícia Militar, coronel Audilene Dias
Rocha, explicou que as mudanças
vão garantir um atendimento mais
eficiente à população.
Corpo de bombeiros
A governadora também autorizou a criação de três novos
grupamentos e mais três subgrupamentos do Corpo de Bombeiros, nenhum nos Campos Gerais.

O presidente da Associação
Paranaense dos Renais Crônicos e professor de Educação
Física, Dalmo de Souza apresentou projeto para a deputada
eleita Mabel Canto (PSC), que
poderá beneficiar em torno de
120 mil pessoas no Brasil que
encontram-se na fila por um
transplante de rim.
O projeto é de pesquisadores
da Universidade da Califórnia
em São Francisco nos Estados
Unidos e consiste na criação e
implantação de um rim artificial
biônico em pacientes com doença
renal crônica. O aparelho é capaz
de realizar com total perfeição o
trabalho de um rim saudável.
Segundo o professor, o projeto esbarra em alguns protocolos que impedem a facilitação
da pesquisa para o Brasil. Para
Souza, o rim oferece menos
riscos de rejeição e o paciente
transplantado não terá que fazer
uso de medicamentos anti rejeição, “tem pessoas que estão a
mais de 20 anos na fila por um
transplante, para ter uma ideia,
os pacientes criam laços de amizades nas cadeiras de diálise,
queremos ver os centros vazios
pela cura, não pela morte do
paciente”, enfatiza.
Ainda conforme o professor,
algumas ações já foram tomadas
em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) e o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
(HURCG) sobre um possível
intercambio de alunos de medicina para conhecer a nova tecnologia nos Estados Unidos.
Mabel Canto estendeu o
apoio ao professor na realização do projeto e na vinda de
novas tecnologias que salvem
vidas, “precisamos estar sempre aberto as novas tendências e tecnologias que possam
beneficiar a saúde e a cura de
pacientes, estarei a disposição
e acompanhando este estudo”,
finaliza.
Atualmente os pacientes
com problemas renais crônicos
precisam passar por um procedimento de 4 horas em um equipamento de diálise, repedindo a
sessão 3 vezes por semana, fragilizando o estado imunológico
dos pacientes.
Divulgação

Mabel Canto diz que estenderá
apoio ao projeto de Dalmo

4

TERÇA-FEIRA, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018

PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Prefeitura e Klabin firmam parceria
Divulgação

Apesar dos
cortes de gastos,
estradas serão
recuperadas

CONDIÇÕES DE AMBIENTES DE TRABALHO

Servidores recebem
informações sobre laudos

Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura Municipal firmou parceria com as
indústrias Klabin para a recuperação de cerca de 150 quilômetros de estradas rurais do
município. Os reparos já começam na próxima quarta-feira
(14).
Com a parceria, a Klabin
doará o cascalho e a Prefeitura
entrará com equipamentos e mão
de obra. As áreas atendidas serão

Da Assessoria

Estradas serão recuperadas com parceria de indústria

na região de Faxinal dos Empossados e Caetano Mendes.
De acordo com o gerente da
Secretaria de Transportes, Paulo
Cesar Martins, a expectativa para

o início do trabalho é alta. “Vamos
tentar recuperar o máximo possível de pontos críticos, mesmo
dentro de nossas medidas de
corte de gastos”, explicou.

Tibagi possui a segunda
maior malha viária do estado,
já quanto ao custo dessa recuperação, os valores não foram
divulgados.

SICREDI E ALEGRA RENOVAM

Operário Ferroviário renova patrocínios
Da Assessoria
Ponta Grossa - Nessa
terça-feira (13) será realizada
na sede regional do Sicredi,
em Ponta Grossa, evento para
divulgar a renovação dos contratos de patrocínio do Operário Ferroviário Esporte Clube,
com a Alegra e o Sicredi. O jantar contará com a presença da
diretoria das três corporações,
atletas, convidados e parceiros
das empresas, e imprensa de

todo Paraná.
As marcas, que estamparam o uniforme do time durante
todo o ano de 2018, seguem
com o Clube no próximo ano,
na busca pelo título da divisão
de elite do Campeonato Paranaense e por uma boa temporada de estreia na série B do
Brasileirão.
Durante o evento, os convidados poderão experimentar
pratos exclusivos preparados
pelo Chef Dobis, com cortes

Da Assessoria
Palmeira - Com objetivo de
ampliar a inclusão de crianças nos
Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), a Secretaria
Municipal de Educação vai disponibilizar 130 novas vagas para o
acesso de crianças com 3 anos ao
Creche III. A mudança entrará em
vigor no próximo ano letivo.
De acordo com a secretária
de Educação, Carla Marcondes
de Albuquerque, a mudança visa
possibilitar mais inclusão para alunos que hoje estão na espera de
uma vaga. "Atualmente temos 48
crianças na fila de espera, com a
abertura de 130 novas vagas essas
e outras crianças terão acesso à
educação municipal", comentou a
secretária.
Atualmente as turmas de Creche III funcionam em turno integral, com a mudança o turno será
dividido em matutino e vespertino
abrindo novas vagas. "Além de darmos acesso para essas crianças que
estão na fila de espera nós faremos
da Creche III um período de transição para os alunos que entrarão
para o Pré 1 que já funciona em
meio período", complementou
Albuquerque. A mudança não altera
o turno para os alunos de Creche I
e Creche II que continuarão tendo
aulas em período integral.
Alguns pais de alunos se manifestaram contrários à mudança
implementada, quanto a isso a
Secretaria Municipal de Educação
deu a seguinte nota: A Secretaria
Municipal de Educação informa
que todas as crianças já matriculadas nos Centros Municipais de
Educação Infantil (Cmeis) têm
vagas garantidas para a rematrícula. E mesmo com a divisão
de turno as vagas continuarão
garantidas. O fato de haver filas
em frentes aos Cmeis, de forma
alguma teve relação com garantia
de vagas. O que gerou filas foi a
opção das famílias em escolher o
turno para matricular seu filho(a).

felizes com a renovação do
patrocínio, que fortalece ainda
mais o Operário, clube com
mais de cem anos de história
e uma paixão dos moradores
de Ponta Grossa e região. Esse
é o sétimo ano que o Sicredi
patrocina o Fantasma e nesse
período comemoramos grandes conquistas do clube, como
o Paranaense de 2015 e os
títulos da Série D do Brasileiro, em 20117, e da Série C,
em 2018”.

3 SETS A 2 PARA SESI-SP

INCLUSÃO

Cmeis terão mais
vagas para
crianças de 3 anos

especiais da Alegra. “Se já acreditávamos no time antes, agora,
com a garra que mostraram em
2018, acreditamos ainda mais.
Esperamos que com nosso
apoio a equipe alcance resultados ainda melhores”, projeta o
analista de marketing da Alegra
Foods, Amauri Castro.
O diretor executivo da
Sicredi Campos Gerais PR/
SP, Marcio Zwierewicz, também celebra a continuidade
da parceria: “Estamos muito

Caramuru perde partida disputada
Divulgação / José Tramontin/Caramuru

Da Assessoria
Ponta Grossa - Depois de
uma partida disputadíssima, o
Caramuru perdeu para o Sesi –
SP, na partida da terceira rodada
da Superliga Cimed. O jogo, em
casa, com a arena lotada, terminou em 3 x 2 para o time visitante, que encontrou uma equipe
preparada e entrosada. Com parciais de 25 x 27, 25 x 22, 26 x
28, 25 X 22 e 18 X 20, o Tigre
empregou um ritmo constante de
jogo com pontos acirrados e belas
defesas.
Depois da partida, que teve
o oposto Franco, do Sesi – SP,
eleito o melhor atleta do jogo,
o técnico do Caramuru, Fábio
Sampaio, destacou a evolução do
grupo. Segundo ele, esse aperfeiçoamento está dentro da programação. “Embora a derrota não
traga satisfação, a evolução da
equipe e a dificuldade do adversário mostram que estamos no
caminho para o nosso objetivo
dentro da competição”. Na sexta
(16/11), o Caramuru tem outra
pedreira e enfrenta o tricampeão
da Superliga, o Sada Cruzeiro,
em Contagem - MG. Embora o

Próximo jogo será em casa contra o São Francisco Saúde
grupo tenha consciência da dificuldade frente a um dos favoritos
ao título, o objetivo é pontuar, e
quem sabe conquistar a primeira
vitória. “Não pensamos em perder
bonito. O que buscamos, sempre,
é a vitória ainda que saibamos de
todas as dificuldades”, aponta. O
técnico também destacou o papel
da torcida, que contribuiu com o
grupo e conseguiu trabalhar para,
em alguns momentos, desequilibrar o adversário. “Percebemos
que quando o nosso desempenho
é melhor, a torcida vem junto e faz
um papel essencial”.
A última partida também ser-

viu de estreia para o ponteiro Ale
Toro. O argentino, que já vestiu
a camisa da seleção do seu país
fez o seu primeiro jogo vestindo
a camisa do Tigre. Ele avaliou o
jogo como “muito difícil”, mas
destacou o bom trabalho que vem
sendo feito pelo time, junto com a
torcida. Toro ressalta que o apoio
que vem recebendo dos colegas é
essencial para o seu entrosamento
e reforça o seu compromisso de
sempre dar o seu melhor.
O próximo jogo em casa está
marcado para o dia 21 de novembro, uma quarta-feira, às 21h30
na Arena.

FALTA APROVAR

Licitação define empresa que fará
pavimento da Rua Frei Gaudêncio
Da Assessoria
Tibagi - Na última semana
foi realizada a licitação para definição da empresa que realizará
a obra de pavimentação da Rua
Frei Gaudêncio. Agora a licitação
segue para aprovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedu). Somente
após esta aprovação o contrato
poderá ser assinado para a execução da obra. A empresa Antonio Moro & Cia Ltda, a mesma
que realiza a obra de pavimenta-

ção da Rua Ernesto Kugler, foi a
vencedora.
A obra, de mais de R$ 3,5
milhões, prevê pavimentação
asfáltica, como a que é feita em
rodovias, drenagem e passeio.
O trecho de pouco mais de 800
metros que será recuperado e
modernizado, fica entre a Avenida Manoel das Dores até a
ponte do arroio São Domingos, na saída para a BR 373,
ou Rodovia Transbrasiliana. O
recurso saiu através da Fomento
Paraná e terá uma contrapartida

do município, no valor de R$
9.655,00. A previsão é de que
as obras iniciem ainda este ano.
O prefeito Rildo Leonardi
comemora mais essa conquista
para a população. "Essa é mais
uma obra de grande porte para
nosso município. Junto com ela,
vem mais desenvolvimento, pois o
trecho pavimentado é uma importante via de ligação do município
com o Distrito Industrial. Com
os devidos investimentos a rua
irá melhorar ainda mais", frisou
o prefeito.

Palmeira - Mais de 200
pessoas participaram da audiência pública que apresentou como
foram realizados os laudos técnicos sobre condições de ambientes de trabalho da Prefeitura de
Palmeira, que irão nortear os
pagamentos ou não de insalubridade ou periculosidade para os
servidores municipais a partir de
janeiro de 2019. O evento foi realizado na última sexta-feira (9),
no Salão Paroquial.
Servidores de diversas secretarias estiveram presentes na
audiência, em especial da Saúde,
Meio Ambiente, Agricultura e
Pecuária, Obras e Infraestrutura e Educação, pastas em que
os casos de insalubridade são
mais comuns. Eles acompanharam por aproximadamente duas
horas as explicações realizadas
pela empresa Paraná Medicina do
Trabalho, contratada pela Prefeitura para realizar estudos sobre a
segurança e saúde ocupacional.
O engenheiro Alcyr Miranda
foi o responsável por explanar
sobre o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho
(LTCAT), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

e o Programa de Controle Médico
e Saúde Ocupacional (PCMSO).
O profissional deu exemplos práticos de como foram realizados os
laudos e destacou que “o servidor
que não concordar com o resultado poderá abrir um processo
administrativo e o estudo do caso
será refeito”.
O secretário de Gestão
Pública, Geraldo Nepomuceno
das Neves, relatou que o assunto
é polêmico e irá gerar revolta em
alguns servidores, porém destacou que a Prefeitura deve ser juridicamente correta.
A diretora de Recursos
Humanos, Keitry Kellen Swiech
Gabardo, enfatizou que o estudo
foi estritamente técnico e visa o
bem-estar laboral e da saúde dos
servidores, além de resguardar o
Município perante a lei.
O resultado do LTCAT, o qual
apresentará os Grupos Homogêneos de Exposição, onde evidencia quais locais e atividades
são salubres ou insalubres, será
divulgado ainda nesta semana,
no Diário Oficial do Município.
A audiência pública foi acompanhada por representantes do
Poder Legislativo e do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Palmeira (Sismup).

ALUNOS VENDERAM SEUS PRODUTOS

'Ida Viana' promoveu feira
de empreendedorismo
Tibagi - A Escola Municipal
Ida Viana promoveu, no sábado
(10), a quinta feira de exposições
do Projeto Jovens Empreendedores, em parceria com o Sebrae,
que visa estimular o comportamento empreendedor entre os
pequenos. Foram comercializados
produtos fabricados pelos alunos
em sala de aula, em parceria com
as professoras.
A diretora da escola, Claudia Betim, aponta que os alunos
participaram de todos os detalhes
de produção do evento. “Eles
ajudaram na confecção, na organização e vão vender os produtos
que fizeram. Cada professora tem
uma metodologia e algumas criaram uma fábrica dentro da escola,
tinha uma linha de produção. Um
confeccionava, outro pintava,
outro colava e assim ia até aparecer o produto final", disse.
Cada turma foi responsável
pela venda de um tipo de produto.
Os primeiros anos produziram
produtos de higiene. Desodorantes, talcos e lenços umedecidos
estavam à venda nas estandes.
Os segundos anos comercializaram temperos e mudas de ervas,
os terceiros anos produziram

brinquedos feitos com materiais
recicláveis, os quartos anos trabalharam com a locação de brinquedos e os quintos a produção e
comercialização de alimentos.
A professora, Alessandra
Soares Machado, classifica
como "gratificante" o trabalho
do empreendedorismo em sala
de aula. "Trabalhamos em oficinas, eu separava os grupos em
sala e cada grupo fabricava um
brinquedo. E lógico, é trabalhado também a apostila, os dez
comportamentos do empreendedor. Gostei bastante porque
vi muita dedicação dos alunos",
destacou.
A aluna, Lisa Kozlowiski, gostou bastante de participar do projeto e explica como foi o processo
de criação dos produtos."Eu gostei muito de ajudar. Usamos coisas que não usavamos mais em
casa. Latas, caixinhas de iogurte,
caixinha de pizza tudo e mais um
pouco", pontuou a menina.
Toda a renda arrecada na feira
será usada para a confraternização de fim das turmas.
Durante o mês de novembro,
outras escolas municipais também
promovem a feira.

PARCERIA COM O SEBRAE

Sala do Empreendedor
terá Rodada de Negócios
Da Assessoria
Tibagi - Na terça-feira
(13), a Prefeitura Municipal,
através da Sala do Empreendedor, promove primeira Rodada
de Negócios em parceria com
o Sebrae e Associação Comercial, Empresarial e Turística
de Tibagi (ACETTI). A oportunidade para a integração de
pequenos empresários do município tem início às 19 horas, no
Salão de Festas Cristal.
Durante o evento os empresários poderão apresentar seu
negócio para 48 possíveis futuros clientes, ampliando sua rede

de contatos e de relacionamento.
A coordenadora da Sala do
Empreendedor, Amelia Antunes,
explica que durante o encontro
os empresários convidados poderão ampliar suas possibilidades
de negócio. "Serão 49 empresas convidadas para um Evento
Gratuito para que possa ser promovido a integração e desenvolvimento das pequenas empresas
do nosso município", disse.
No encontro, ficarão sete
empresários por mesa e cada
um tem dois minutos para apresentar seu portfólio e expor seus
produtos. Ao final, todos eles
terão conversado entre si.
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Divulgação

2ª PARCELA SERÁ PAGA EM DEZEMBRO

13º irá injetar
R$ 15 milhões em
seis municípios
Em algumas
prefeituras
benefício será
pago em uma
única parcela

O pagamento de mais uma
parcela do 13º salário, pelas
prefeituras da região, deve injetar mais de R$ 15 milhões na
economia das cidades, isso considerando apenas os municípios
dos Campos Gerais, por onde
circula o Página Um. Em Cas-

tro, por exemplo, apenas 957,
dos 2.288 servidores do município optaram por receber o
benefício em duas cotas. Neste
caso, o pagamento da primeira
parcela foi efetuado na folha de
pagamento do mês de outubro.
O valor total pago foi de R$
1.301,004,04. Já a segunda
parcela será paga até no dia
20 de dezembro, porém, ainda
está indisponível a informação
quanto ao valor total a ser pago,
as informações são da Secretaria de Gestão Pública.
Já na Prefeitura de Tibagi, o
décimo terceiro é pago em parcela única. A data prevista para
que os servidores públicos do
município recebam o benefício
neste ano é 17 de dezembro,

quando no total, serão pagos
R$ 2 milhões ao funcionalismo.
De acordo com o secretário de
Finanças de Tibagi, Erli Prestes, a programação do pagamento ocorre logo no início do
ano. “Referente à programação
da folha de pagamento, é uma
característica da nossa administração garantir para o funcionário a data do seu pagamento.
No início doe cada abo a gente
já faz a programação dos 13
salários que eles irão receber,
e desde o primeiro dia do mês
já vamos nos programando e
preservando o valor da folha,
para que não haja atrasos e para
que sempre cumpramos com a
programação, isso facilita para
o RH, para a contabilidade e,

Divulgação
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LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro, na maioria das prefeituras

principalmente para o servidor,
que já programa sua vida financeira, suas viagens, enfim, tudo
aquilo que ele precisa fazer com
o seu salário”, destacou.
Em Jaguariaíva a primeira parcela do benefício, no valor de R$
1.425.677,24, foi paga no dia
13 de julho. A data prevista para
o pagamento da segunda parcela
é 20 de dezembro, quando os
servidores receberão o equivalente a R$ 1.800.000,00.
Na cidade de Ponta Grossa a
Prefeitura efetuou o pagamento
da primeira parcela aos cerca
de 8.300 servidores em julho
deste ano. O valor pago na ocasião totalizou R$ 11,5 milhões.
De acordo com a assessoria do
órgão, o pagamento antecipado
do benefício foi possível devido
a valores provisionados pela
Secretária Municipal da Fazenda
desde janeiro, especificamente

paga no dia 14 de dezembro. O
valor a ser injetado pelo município nas contas dos servidores
será de aproximadamente R$
1,8 milhão. Aproximadamente
mil funcionários públicos receberão o benefício. De acordo
com o secretário de Finanças,
Eloir José Voichicoski, “o pagamento da segunda parcela do
13º salário ajudará a aquecer
o comércio local e também nas
comemorações de Natal e Ano
Novo”, comentou.
Em Carambeí o total de R$
947.610,60, referente à primeira cota do benefício, foi pago
no mês de junho, a 758 servidores municipais. Já o pagamento
da segunda cota deverá ocorrer
na primeira quinzena de dezembro. O valor base é igual ao da
primeira parcela, porém, com
descontos de Imposto de Renda
e Previdência.

para este fim. “Sabemos que o
momento econômico vivido pelo
país e pelos municípios é bastante delicado, por isso buscamos uma estratégia para garantir
a antecipação desse pagamento,
da mesma forma como fizemos
em 2017. Com a antecipação
desse pagamento, a Prefeitura
deve ter condições de garantir
o pagamento de aproximadamente R$ 9 milhões da segunda
parcela, em dezembro", destacou o Secretário municipal da
Fazenda, Cláudio Grokoviski.
No município de Palmeira,
a primeira parcela do décimo
foi paga no dia 29 de junho.
A ação representou a injeção
total de R$ 1,3 milhão nas
contas dos servidores. O valor
da primeira parcela foi de 50%
do salário, sem descontos. Já a
segunda parcela, de acordo com
a assessoria da Prefeitura, será

ANTIGO PRÉDIO FOI CONDENADO

Castro terá novo Centro
de Informações Turísticas
Da Assessoria
Eloir José Voichicoski, secretário de Finanças de Palmeira

Erli Prestes, secretário de
Finanças de Tibagi

Cláudio Grokoviski, secretário da Fazenda de Ponta Grossa

'ESCOLA DA INTELIGÊNCIA'

Altruísmo é ensinado na prática
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Por meio da disciplina
‘Escola da Inteligência’, a Escola
Evangélica da Castrolanda vem
inserindo em suas aulas, atividades bastante dinâmicas, e ao
mesmo tempo, que têm o objetivo de despertar reflexões entre
os alunos. Através da matéria,
que tem como base a importância do aprendizado quanto ao
gerenciamento das emoções, os
alunos aprendem por exemplo, a
lidar e a falar dos seus próprios
sentimentos, a controlar a emoção em momentos de tensão e
a se comportar diante de conflitos. Neste ano, um dos assuntos
trabalhados na disciplina foi o
altruísmo, é o que explica a professora Gabrielli Gardinal Jorge,
que trabalha além de a Escola
da Inteligência, também as disciplinas de Língua Português e
Produção de Texto. “Na sala de
aula vimos sobre a importância
de se colocar no lugar do próximo, de enxergar as necessidades dos demais e de ajudar”,
destacou.
Para colocar em prática um
pouco do que foi aprendido nas

aulas, a professora e seus alunos,
que estão na faixa dos 12 anos,
passaram uma tarde na companhia dos idosos que atualmente
vivem no Asilo São Vicente de
Paula, no final do mês de outubro. Após arrecadar itens de
higiene pessoal para doação,
eles fizeram uma visita ao local,
onde os alunos tiveram a oportunidade de conversar com os
idosos, ouviram suas histórias,
os entrevistaram, contaram piadas, e ainda proporcionaram
momentos de beleza às senhoras, com direito a maquiagem e
unhas, feitas pelas próprias alunas. Para finalizar a atividade,
alunos, professora e os idosos
lancharam juntos.
De acordo com a professora,
a atividade ajudou a transformar
comportamentos entre os alunos. “O que ficou bem perceptível é que a maioria dos idosos
é bastante reservada, e quando
chegamos com as crianças eles
conseguiram se expressar, ficaram bem à vontade, assim como
aconteceu com os próprios alunos, sem dúvida, foi uma troca
bastante positiva”, destacou
Gabrielli. Ela explicou também
que o momento que as meninas
Divulgação

Alunos escutam histórias de realidades bem diferentes da sua

dedicaram para maquiar e fazer
as unhas das senhoras foi bastante emocionante, e que depois
do encontro ocorreram mudanças
evidentes na convivência entre os
alunos. “Até mesmo os pequenos
conflitos que ocorriam entre eles
estão diminuindo, e eles fazem
questão de mencionar que estão
mudando certas atitudes porque
aprenderam novas práticas nas
Escola da Inteligência”, menciona a professora.
Segundo Gabrielli, os profissionais da Escola pretendem
ampliar as atividades da disciplina no próximo ano, e, com
base nos resultados deste ano,
já estão fazendo planos para as
aulas práticas. “Se tivermos feito
a diferença na vida de apenas
um idoso, ou se através dessa
atividade, conseguimos compartilhar com os alunos outra forma
de ver a vida, já valeu totalmente
a pena”, finalizou a professora.

A Prefeitura de Castro
vai construir um novo Centro
de Informações Turísticas. O
antigo prédio onde funcionava
o CIT, na Praça João José de
Farias, está desativado desde
o início da atual gestão, após
ter sido vistoriado e ter sua
estrutura condenada devido à
falta de manutenção. Desde
o ano passado, o centro foi
transferido para a antiga Estação Ferroviária.

O diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura,
Guto Beck, explica que não era
possível continuar trabalhando
no local, pois a construção
oferecia risco aos funcionários, munícipes e turistas. "A
maior parte da estrutura é de
madeira e sofreu a ação de
cupins, prejudicando os alicerces do imóvel. Por segurança,
melhores condições de trabalho e ainda de atendimento ao
turista, foi planejado um novo
centro", explica.

Depois de concluída a
obra, a Diretoria de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura
voltará a prestar atendimento
ao turista no local. "A ideia é
transformar o Centro de Informações Turísticas de Castro
num local aconchegante, funcional e moderno para atender às demandas turísticas do
município", finalizou.
A previsão é iniciar a obra
ainda este ano. O investimento
será de R$ 169 mil, com
recursos do município.

25 NOVOS EMPREENDEDORES

Bom negócio PR forma nova turma
Da Assessoria
Mais uma turma com 25
empreendedores concluiu o
curso de Gestão Empresarial do
Programa Bom Negócio Paraná,
desenvolvido pelo Núcleo de
Apoio ao Empreendedorismo
(NAE) da Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG), em
parceria com a Prefeitura Municipal de Castro, por meio da
Diretoria Municipal de Indústria,

Comércio, Turismo e Cultura de
Castro.
A entrega de certificados foi
realizada no dia 1º de novembro,
no Centro da Juventude Wallace
Thadeu de Mello e Silva. Durante
cinco semanas os participantes
frequentaram aulas de segunda
à sexta-feira na sede do Sesi/
Senai/IEL e aprenderam sobre
Gestão de Negócios, Gestão
Comercial, Gestão de Pessoas,
Gestão Financeira e Gestão

Estratégica.
O diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura
de Castro, Guto Beck, destacou
que o Bom Negócio Paraná proporciona a capacitação de quem
já tem um negócio ou pretende
empreender. "É uma oportunidade para os empreendedores
se aperfeiçoarem para a gestão
de negócios que são importantes
para a geração de renda e empregos em nossa cidade", disse.

Classificados a partir de R$ 2,00
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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.
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.

VENDE-SE PONTO
COMERCIAL
Piraí do Sul, no bairro Jardim
América, ponto de esquina
medindo 120 mt, 2 wc,
estacionamento. Sobra terreno. Tratar: 999810290.

ALUGA-SE
QUITINETE
Situada na Avenida Germano Kugler,
135, ao lado da oficina Stock Car
Tel.:3232-2518. Horário comercial.
(estritamente familiar)

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. No (42) 9
9972-0758.

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.

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.

(42)

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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.
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
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.

VENDO MOTO
MVK 200 CC
Vendo Moto MVK 200cc, ano 2009
baixa km valor R$ 5.000,00. Telefone: 9 9938-6091.
VENDE-SE UNO
Uno Economy, ano 2012, cor prata
2 portas, básico, R$15.500,00. Não
aceito troca. Tel.: 98857-0184/
99817-5839 (Carlos).

VENDE-SE
SPIN 2013 LT
Vendo Spin 2013 LT, completa, 5
lugares valor de R$ 34.000,00. Interessados contatar pelo telefone: 9
9938-6091.

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

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

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

RESUMO DE NOVELAS

CRUZADAS

Áries: O trabalho pode trazer
algumas tensões no início do dia.
Evite impor suas opiniões ou bater
de frente com chefes e autoridades.
Aceite convites dos amigos para sair,
conhecer pessoas e paquerar.

Libra: O dia pode começar
tenso em casa, seja por imprevistos
domésticos ou conflitos com parentes. O astral ficará mais leve à tarde.
No romance, clima descontraído e
carinhoso.

Touro: O trabalho pode trazer
algumas tensões no início do dia.
Evite impor suas opiniões ou bater
de frente com chefes e autoridades.
Aceite convites dos amigos para sair,
conhecer pessoas e paquerar.

Escorpião: Você pode ter
alguns aborrecimentos de manhã por
causa de fofocas, mentiras ou malentendidos. Deve ter ganhos ou gastos inesperados à tarde. No amor,
valorize a estabilidade da relação.

Gêmeos: Você pode ter gastos inesperados ou perder grana
em apostas e negócios arriscados:
proteja seu dinheiro. No amor,
evite entrar de cabeça em um novo
romance: dê tempo ao tempo.

Sagitário: Acordos financeiros
com amigos podem trazer prejuízos
para o seu bolso. Sua criatividade vai
aumentar à tarde. Seu jeito extrovertido e animado vai encantar muita
gente nas paqueras: puxe papo.

Câncer: O dia pode começar
tenso em uma parceria ou sociedade
de trabalho. Procure ser mais flexível, ainda mais se o negócio for com
alguém da família. Faça algo para
inovar e apimentar o sexo.

Capricórnio: Possível que nem
tudo saia como você planejou no início do dia. Evite sonhar alto demais
para não se decepcionar. Atenção
com suas finanças. No romance,
controle sua possessividade.

Leão: Fofoca ou mal-entendido
pode tumultuar as coisas para você
no trabalho, por isso, pense bem no
que vai dizer. A Lua vai estimular as
parcerias à tarde. Vida a dois em boa
fase.

Aquário: O período da manhã
pode trazer alguns desafios. Vai
precisar de mais silêncio e concentração para estudar ou cumprir suas
tarefas. Fase cúmplice e parceira no
romance.

Virgem: Cuidado para não exagerar nos gastos pela manhã. Pode
ter mudanças ou instabilidades no
trabalho. No romance, apoie os projetos do par, sem abusar de críticas
ou cobranças.

Peixes: O dia deve começar
tenso. Você terá que mudar alguns
planos. Também pode se aborrecer
com alguém próximo. Confie na sua
intuição. Decepções no amor podem
deixar seu coração inseguro.

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (13/11)
Talíssia pede para se casar
o mais rápido possível com
Vinícius para tentar manter a
guarda de Valentina. Dandara
decide apresentar Hugo a seus
amigos. Márcio recebe mensagens misteriosas e Pérola
desconfia. Hugo surpreende
Bárbara e Lia na apresentação
do coletivo de Dandara. Talíssia chora enquanto se produz
e Simone a questiona sobre o
casamento.
O TEMPO NÃO PARA
Terça-Feira (13/11)
Dom Sabino recebe uma
intimação para prestar esclarecimentos à justiça sobre
crimes de guerra. Belém consegue a liberdade condicional
de Barão até o julgamento.
Coronela conta a Carmen
que ela será avó. Carmen
repreende Samuca por não
ter lhe contado sobre o neto
que Waleska está esperando.
Marocas, Samuca, Miss Celine
e Elmo definem um plano de
ação para descobrir provas
que inocentam Dom Sabino.
O Juiz decide pela prisão imediata de Dom Sabino.
ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (13/11)
Alain se surpreende com
a afirmativa de Cris. Pat vai
à casa de Marcelo, e Isabel tenta ser simpática com
a menina. Américo liga para
Ana. Edméia/ Grace se preocupa quando Priscila diz que
não quer que Isabel se case

novamente. Margot conhece
Edméia/ Grace. Cris, Alain
e Sérgio procuram o livro de
Danilo de Hildegard. Margot
revela a Edméia/ Grace que
sofre com o desaparecimento
de um filho. Mariane tenta
seduzir Alain. Cris teme que
Alain e a equipe voltem à casa
de Julia. Américo segue Cris,
sem que ela perceba. Gerson
se apieda de Flor quando a
menina pede para
O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-Feira (13/11)
Gabriel desperta sem
memória, e Luz e Geandro
decidem leva-lo até Serro Azul.
Sampaio se hospeda na pensão
de Ondina, e Adamastor estranha a chegada do forasteiro.
Sóstenes alerta Machado para
o desaparecimento de Luz.
Ondina e Adamastor impedem
que Júnior se embriague ainda
mais. Genadro e Luz chegam
com Gabriel à casa de Sóstenes, que repreende a neta.
Afrodite se incomoda com o
desejo de Nicolau de ter mais
um filho. Sóstenes explica a
Luz que acredita que Gabriel
tenha sofrido um atentado, e os
dois decidem manter a história
do rapaz em segredo. Aranha
examina Gabriel. Valentina
não suporta a falta de notícias
de Gabriel e Sampaio. Clotilde conta a Marilda sobre a
fuga de Gabriel no dia de seu
casamento. Marilda insiste em
viajar para São Paulo para ver
Valentina, mas Eurico nega.
Machado encontra o carro de
Gabriel na estrada e liga para
Valentina.
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CONDUTOR TINHA MANDADO DE PRISÃO

PM de folga encontra carro roubado
Motorista
tinha mandado
de prisão
Da Redação
Durante o horário de
folga nesse domingo (11),
quando chegava para almoçar em um restaurante na

Rua Darlei José Borges da
Costa, no Jardim Arapongas, isso por volta das 14
horas, um policial militar
visualizou o veículo Celta,
de cor prata, que chegou
também ao estabelecimento.
O condutor de 34 anos, ao
descer do carro, demonstrou grande nervosismo.
Suspeitando que algo estava
errado, esse mesmo policial

Da Redação

Foi encaminhado ao Hospital
de Sengés, o motorista de um
automóvel Corsa, de cor vermelha, placas de Itapema (SC), identificado como sendo E.G.J, de 24
anos, após envolver-se com outro
automóvel, um Toyota Corolla, de
cor branca, com placas de Jaguariaíva (PR), que trazia ao volante
D.W, de 56 anos.
A colisão do tipo abalroamento
longitudinal foi registrada por volta
das 20 horas de domingo (11), na
PR 151, km 175+900 metros.
O atendimento foi feito pelo Posto
Rodoviário de Arapoti.

Equipe RPA, formada pelos
soldados Venicius e R. Silva,
acionados via Copom, deram
atendimento a uma menor de
17 anos vítima de roubo na Rua
Javert Madureira, próximo a
pista de atletismo. Mesmo rendida pelos ladrões, ela passou a
seguir os marginais até a região
da vila Arapongas.
Em contato com a menor, os
militares puderam obter mais
informações sobre as características dos assaltantes, realizando
buscas pela região.
Em dado momento, durante
patrulhamento pela Rua Acelino
Bueno, foi avistado um indivíduo
com as mesmas características
físicas de um dos ladrões. Este
ao avistar as equipes, partiu em
fuga adentrando a residência de
n° 04. Durante buscas foi encon-

Militares
detém homem
agressivo
Policiais militares deram atendimento a uma ocorrência doméstica
por volta da 1h50 dessa segundafeira (12). Um rapaz de 29 anos
estava agressivo em sua residência
e em estado visível de embriaguez
teria expulsado a esposa e filhos da
sua casa localizada na Rua Domicio da Gama, Bairro Olarias, em
Ponta Grossa. A equipe policial
deteve o autor ainda na residência,
sendo este encaminhado à delegacia da polícia civil para as devidas
providências.

CARAMBEÍ

Mulher colide
carro em arbusto
Policiais rodoviários de Ponta
Grossa deram atendimento a acidente rodoviário por volta das
12h20 desse domingo (11).
Segundo o que apurou-se, foi um
choque com arbustos na PR 151,
km 314+500 metros, em Carambeí. O carro envolvido é um automóvel Ford Fiesta, de cor vermelha,
placas de Carambeí, conduzido por
R.F.A.P, de 20 anos. Do acidente
resultou em ferimentos leves a
motorista, que foi encaminhada à
Santa Casa de Ponta Grossa.

ARAPOTI

Piloto e
passageira de
moto sofrem
fraturas
Deram entrada no Hospital
18 de Dezembro, com fraturas
em membros inferiores, o piloto
da motocicleta CG 150, S.O, de
19 anos, e a passageira L.F.M,
de 17 anos. Eles acabaram se
envolvendo em acidente do tipo
abalroamento longitudinal, por
volta das 2h05 de domingo
(11), na PR 092, KM 218 +
800 metros, em Arapoti. O que
a reportagem foi informada é que
o outro veículo era um Gol, com
placas de Jaguariaíva, que acabou evadindo-se do local. O caso
segue sob investigação.

CONSTRUÇÃO NA VILA OPERÁRIA

Menor é apreendido com
quatro pedras de crack
Divulgação / PM

Jovem rouba celular no dia que
completou 18 anos e vai preso

Da Redação

PONTA GROSSA

Diante dos fatos, as equipes de serviço via 190 foram
acionadas, e efetuaram a
abordagem do suspeito
que após identificado, foi
encontrado em seu desfavor
mandado de prisão emitido
pela Comarca de Castro.
O veículo e o condutor
foram encaminhados à DP
local para as providências
cabíveis.

JAVERT MADUREIRA

SENGÉS

Colisão leva
motorista
a hospital

consultou a placa do carro
- ASY 4591 - nos sistemas
policiais, a qual apresentava
alerta de furto. O automóvel
tinha sido levado da cidade
de Paranagua (PR) no dia
24 de maio, deste ano. Ele
estava estacionado em via
pública, no Bairro Estradinha. Segundo o condutor
do carro, ele o tinha comprado.

Divulgação / PM

Droga e dinheiro foram recolhidos
Da Redação

Objeto é recuperado
trado o mesmo escondido em
um quarto e após abordagem,
encontrado o aparelho celular
em seu bolso. O suspeito acabou
sendo reconhecido pela vítima e
o aparelho como sendo seu. Em
consulta ao sistema policial de

inteligência, foi constatado que o
autor completou 18 anos na data
do crime, 11 de novembro.
Tanto a vítima, como o autor
do aparelho celular, foram encaminhados à delegacia local para
as providências cabíveis.

ALÉM DE EMBRIAGADO

Rapaz é abordado após furar
semáforo em alta velocidade
Da Redação
O final de domingo (11) não
acabou bem para um jovem motorista de 22 anos, que dirigia uma
Saveiro de cor branca, por volta
das 23h40. Depois de ultrapassar

o sinal vermelho em alta velocidade, equipe policial em patrulhamento iniciou uma perseguição.
Foi realizado o acompanhamento
do veículo, que acabou sendo
abordado na rua Comendador
Manoel Inácio, em Castro. Identi-

ficado o condutor, e apresentando
visível sinal de embriaguez, este
recusou-se a realizar o teste de
etilômetro. Diante aos fatos, o
motorista recebeu voz de prisão
e foi encaminhado à delegacia de
polícia civil.

Equipe da Polícia Militar, por
volta das 21h10 desse domingo
(11), realizava patrulhamento na
Vila Operária, local este de várias
denúncias de tráfico, quando se
deparou com um jovem saindo
de uma construção.
Realizada busca pessoal foi
encontrado em seu poder R$ 50
em dinheiro e quatro pedras de
crack. Após varredura na cons-

trução, os policiais se depararam
com uma embalagem contendo
16 pedras embaladas e prontas
para venda.
Segundo o que apurou-se,
esse menor já foi apreendido por
cultivo de vários pés de maconha
em seu quintal, no bairro Alvorada.
O mesmo acabou sendo encaminhado e entregue a 43ª DRP
para procedimentos cabíveis, na
presença de sua genitora.

EMBRIAGUEZ E FALTA DE CNH

Acidente leva dois à
delegacia de castro
Da Redação
Acidente de trânsito no
Bairro Cercado, Socavão, registrado às 18h30 desse domingo
(11), levou os dois ocupantes
dos veículos sinistrados à 43ª
DRP. O acidente resultou apenas danos em ambos os veículos,
porém foi constatada algumas
irregularidades. Os dois condutores realizaram o teste de eti-

lômetro, e o aparelho acusou o
valor de 0,66 mg/l para o motorista (rapaz de 24 anos) do veículo Pálio, enquanto que para o
condutor de 42 anos, que dirigia
o Vectra, o valor foi negativo.
Por outro lado, este não possui
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH). Diante dos fatos, ambos
foram encaminhados à delegacia
de polícia civil para as devidas
providências.
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cleucimara@hotmail.com
“A vida só pode ser compreendida, olhando-se para trás; mas só pode ser vivida, olhando-se para frente.”
Soren Kierkergaard

MunchenFest

Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação

A Prefeitura de Ponta Grossa, através das fundações municipais de
Turismo (Fumtur) e de Cultura (FMC), promoveu, na noite do dia 06,
na Cervejaria Strasburger, o lançamento oficial da MunchenFest 2018.
O evento reuniu autoridades, imprensa, e apresentou o novo conceito da
tradicional festa, que este ano retoma as origens alemãs e será entre os
dias 15 e 18 de novembro, no Parque Ambiental. No registro as majestades
2017, o prefeito de Ponta Grossa Marcelo Rangel, a primeira-dama Simone
Kaminki de Oliveira e o presidente da Fumtur, Edgar Hampf
Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação

Em click especial para a coluna,
Marcela Gebrim. Marcela que comanda
a loja de bijoux que leva o seu nome,
na Rua Sete de setembro, 713, sempre
com muitas novidades e lançamentos
Aracy Zadorosny recebeu amigas
e esposas de militares para uma
deliciosa tarde na Fazenda Pedra
Verde. As convidadas participaram
de um delicioso lanche
Divulgação

Divulgação

No dia 10, na Fundação de Integração Rotária Albari Guimarães(FIRAG),
aconteceu o Chá de Natal promovido pelas esposas dos integrantes
do Rotary Club de Ponta Grossa Lagoa Dourada, presidido por Alex Dal
Pizzol. O evento arrecadou brinquedos para o Natal das instituições
Cisco de Deus e APMI F João e Maria (Associação de Proteção à
Maternidade e Infância de Ponta Grossa). Silvia Sgarbi, presidente do
Cisco de Deus, Tania Kaminski Borato, presidente da APMIF, a anfitriã
Elisa Bellotto Dal Pizzol, ao lado do carismático Papai Noel.
Elisa recebe parabéns de aniversário no decorrer da semana

O radialista
Carlinhos Gomes,
da Antena Sul FM,
recebe nossos parabéns nesta quarta-feira
(14), por ocasião de
seu aniversário.
Em Castro ele é o
único a figurar no
Guinness Book, ou
Livro dos Recordes

Tibagi prepara para este Natal
uma programação recheada

A querida banqueteira Regina
Ruzão recebendo felicitações
de aniversário. Felicidades!

Divulgação

Casal Elizete Chiminato Messias e
Ubiraci Pereira Messias, ela ainda
está sendo cumprimentada pelo seu
aniversário transcorrido recentemente
Divulgação

Cristina Ribeiro Saraiva, senhora
Coronel Marques, Comandante
do 13º Batalhão de Infantaria
Blindado (13 BIB), festejou idade
nova na terça-feira (6) e recebeu
um seleto grupo de amigas no
salão de festas do 13º BIB. A
aniversariante recebeu o carinho
dos pais Itamar e Giceli Saraiva,
que vieram de Cachoeiras do Su
(RS), passar uns dias na cidade

Divulgação

O Rotary Club de Ponta Grossa Sul, presidido por Isabel Horn, comemorou
40 anos de fundação com um jantar italiano. A governador 2018/19
do Distrito 4730 de Rotary International, Isis Busse prestigiou o evento.
A confraternização foi registrada pelas nossas lentes
Divulgação

Ainda em
tempo de
parabenizar a
escritora Luísa
Cristina dos
Santos Fontes,
pela recente
passagem de
aniversário.
Parabéns!

A Prefeitura Municipal está
preparando uma programação especial e com novidades para o Natal
Sonho de Luz deste ano. O evento
contará com Parada Natalina,
cantatas nas janelas do Palácio do
Diamante, apresentações culturais
e decoração dos prédios públicos.
A abertura oficial, com Parada
Natalina, foi transferida para o dia
9 de dezembro, às 20 horas, em
frente à Prefeitura.
O desfile envolverá cerca de
200 pessoas inscritas nos dez
blocos que entrarão na avenida.
Toda a criação ficou por conta do
carnavalesco José Reale Filho . Os
trabalhos não param no barracão
do Natal. Um dos destaques da
parada será o presépio humano,
em que integrantes darão vida
à cena do nascimento de Jesus
Cristo em plena avenida.
Outra novidade que irá abrilhantar a decoração natalina de

Tibagi é a Vila dos Gnomos,
com 12 casinhas que ficarão na
Praça Leopoldo Mercer. A Praça
Edmundo Mercer abrigará um
palco montado especialmente para
as apresentações culturais, que
contarão com a participação de
artistas locais.
Programação de Natal
09/12 - Abertura do Natal e
Parada Natalina
11/12 - Parada Natalina e
apresentações culturais
em São Bento
12/12 - Parada Natalina e
apresentações culturais
em Caetano Mendes
15/12 - Parada Natalina
16/12 - Cantatas de Natal
18/12 - Apresentações
Culturais
21/12 - Apresentações
Culturais
22/12 - Cantatas de Natal

500 quilos de alimentos são
recebidos para doação
Divulgação

A vice-prefeita Helynez Santos
Ribas e a secretária municipal da
Criança e Assistência Social (SMCAS), Maria Rosalina de Moura
e Silva, estiveram em Telêmaco
Borba para receber 500 quilos de
alimentos doados pela Associação
da Sanepar.
Os alimentos serão destinados
à SMCAS, que fará o repasse à
famílias em situação de vulnerabilidade social.

13/11

Patricia Moreira Fadel Fanha
Vitoria Boer Zan
Wanderley Maciel Kirlbv

14/11

Carlinhos Gomes
Valfredo Dzázio Laco

