Em virtude do feriado da
'Proclamação da República',
só retornamos com nossa
edição normal na próxima
terça-feira (20).
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no senado federal

Oriovisto e Alvaro
Dias estudam
atuação conjunta
Divulgação

poluição no ar cessou

MP notifica Synergia que
interrompe produção
A termoelétrica Synergia, de Carambeí, que
vinha emitindo fumaça,
barulho e fuligens, gerando diversas reclamações entre a população
local, foi alvo de notificação extrajudicial, emitida
pelo Ministério Público
do Paraná (MP-PR), na
segunda-feira (12). No
documento encaminhado
via email, recomendava a
paralisação imediata das

Senadores Oriovisto e Alvaro

Os senadores, professor
Oriovisto Guimarães (eleito), e
Álvaro Dias, ambos do partido
Podemos, estiveram reunidos
na tarde desta segunda-feira
(12), em Curitiba, para conversar sobre a atuação conjunta no Senado, a partir do
página 3
próximo ano.

carambeí

Estrada Santo
André terá mais
de 250 bacias

atividades, devido a irregularidades na operação
e por oferecer riscos à
população. A empresa
deixou de operar, e até na
tarde de quarta-feira (14)
permanecia sem produzir
energia para comercializar. Conforme informado
em matéria divulgada
pelo Página Um, há um
mês, a empresa operava
no município há cerca de
página 3
cinco meses.

como destino turístico

Carambeí ganha
visibilidade em feira

Divulgação

Divulgação

26,8 km passa por adequação

A estrada Santo André, em
Carambeí, em trecho de 26,8
km, passa por processo de readequação. A limpeza nas laterais e alargamento do leito pode
ser observado ao longo da via.
A construção de cacimbas é um
dos principais itens do projeto
que deixará esse importante
eixo de escoamento da produção agropecuária, reformulado
página 3
e seguro.

local
Acecastro
vai premiar
três vitrines
mais bonitas

POLUIÇÃO incomodava a população que levou a questão ao Ministério Público

castro, carambeí, Jaguariaíva e tibagi

Prefeituras começam
decorar suas cidades

Carambeí participou com estande próprio em Gramado

Carambeí marcou presença
na Feira Internacional de Turismo – FESTURIS, em Gramado
(RS), apresentando-se como
um destino turístico de cultura
e gastronomia. O evento que é
um marco do turismo na América Latina recebeu, nesta 30ª

edição, em um espaço de 22
mil m², mais de 2.500 marcas,
65 destinos internacionais, 300
jornalistas do Brasil e exterior,
e caravanas de profissionais
dos EUA, Espanha, Argentina,
Uruguai, Portugal, Peru e Copágina 4
lômbia.		

Divulgação

Divulgação

Divulgação / Luana Dias
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TRÊS CIDADES EM DISPUTA

Tibagi concorre
a prêmio por
Recicla Tibagi
Tibagi está concorrendo
na etapa final do Prêmio MPT
Cidade Pró-Catador Paraná,
do Instituto Lixo Cidadania, de
Curitiba, devido ao Programa
Recicla Tibagi. O município
concorre na categoria entre 20
e 50 mil habitantes, juntamente
com Santa Helena e Santa Terezinha do Itaipu. O resultado
será divulgado no dia 5 de depágina 4
zembro.

segurança

palmeira

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) iniciou à zero hora desta
quarta-feira (14) a Operação
Proclamação da República, em
todo o país. Programada até domingo (18), ela terá como prioridades o controle de velocidade
com radares portáteis, o combate
a embriaguez ao volante, e a
fiscalização de ultrapassagens
página 7
proibidas.

O esporte e o lazer de Palmeira estão recebendo novos investimentos em infraestrutura para
beneficiar a população de diversos
bairros e localidades. São cinco
obras, sendo três em andamento
e duas que em breve entrarão
em fase de licitação, realizadas
através da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer, com repasses
financeiros de governos. página 3

PRF inicia
Operação
República

pátio do Vicente Machado recebe
enfeites que serão distribuídos nas praças

Castro já entra no clima de
Natal. Há alguns dias, áreas
públicas da cidade começaram
a receber a decoração natalina,
e aos poucos, ruas, praças e
pontos turísticos do município
vão ganhando cores, árvores,
presépios e adereços natali-

nos. O trabalho está sendo
executado pela Diretoria de
Indústria, Comércio, Turismo e Cultura do Município.
De acordo com o diretor da
pasta, Augusto Beck (Guto),
a decoração nos postes das
principais ruas do comércio

da cidade deve ser concluída
até neste final de semana. Nas
cidades vizinhas também já
há planejamento e movimentação para que até no início
de dezembro ruas e praças
estejam prontas para receber
a população e turistas. página 5

Obras já
ultrapassam
R$ 1 milhão
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Divulgação

Um funcionário dependurado no prédio do Vicente Machado chamou a atenção de populares, pelo risco que ele corria ao não empregar
itens de segurança, além do capacete. A reportagem foi conferir, e constatou a irresponsabilidade.

EDITORIAL

PAROU!
Depois de estourar todos os prazos e não cumprir o que prometera, a termoelétrica de
Carambeí, que tinha apenas cinco meses de operação no município teve de ceder, acatando a
orientação do Ministério Público do Paraná para cessar a produção de energia, pelo menos por
enquanto, caso contrário poderia enfrentar consequências maiores. Sem dúvida, a população
que vinha sofrendo com a fuligem emitida pela empresa, diariamente, não está na torcida pelo
encerramento de suas atividades, pois em tempos de crise e desemprego, ninguém torce para
que portas se fechem, porém, a medida dá certo alívio para quem vinha sentindo, literalmente
na pele, os resultados desse descaso.

Proclamação: um ato contínuo
* Chistian Moreira de Souza

Sandro A.
Carrilho
com apenas um senador - Alvaro
Dias - fazendo valer o seu nome,
terá outros dois companheiros
de peso a partir do ano que vem.
Oriovisto Guimarães (PSD)
encontrou-se com o ex-presidenciável nessa semana e já custuraram aliança, mesmo porque, são
do mesmo partido e não cultivam
o ódio e Flávio Arns já disse que
também vai na carona.

TRANSIÇÃO
O governador eleito Ratinho Júnior determinou à equipe
de transição de governo, que
começa a trabalhar a partir do
próximo dia 19, que faça uma
análise criteriosa e completa de
todas os contratos assinados ou
renovados recentemente. Também quer um levantamento detalhado sobre todas as licitações.
Pediu para levantar e acompanhar tudo considerando o período de até 70 dias antes da sua
posse. E avisou que poderão ser
revistos ou cancelados os procedimentos que não estiverem de
acordo com o orçamento e com
a necessidade do estado.

MAL ENTENDIDO
Nem sempre o rigor da lei é
bem compreendido. A atitude do
presidente da Câmara de Carambeí, vereador Diego Macedo, de
solicitar que Mabel Canto (PSC)
protocolasse sua visita à Casa de
Leis com no mínimo 24 horas
de antecedência à sessão, como
determina o regimento interno,
não foi vista com bons olhos pela
deputada eleita. Comentários
maldosos por parte da oposição
também não faltaram, mas Diego
fez questão de afirmar que as
portas estarão sempre abertas.

JUNTOS
O Paraná não poderá reclamar de representatividade no
Senado Federal. Com a eminente saída de Roberto Requião
(MDB) e Gleisi Hoffmann (PT),
verdadeiros atrasos da política
paranaense, o estado que sofria

15/11 - Proclamação da República (1889)
16/11 - Semana da Música
17/11 - Dia da Criatividade
18/11 - Dia do Conselheiro Tutelar
19/11 - Dia da Bandeira / Dia Internacional do Homem

A cada ano, no dia 15 de novembro,
rememoramos em nosso calendário civil,
a proclamação da República no Brasil,
que encerrou o tempo dos reis e nobres, e
inaugurou o tempo dos políticos e de suas
articulações. A monarquia era, à época,
responsabilizada por todas as crises que
o país atravessava e a república seria vinculada ao progresso, à prosperidade, ao
futuro que todos almejavam. Mas, o que
seria essa tal República?
Para entendermos a República, partirmos do significado etimológico. República
vem do latim: res publica. “coisa pública”
“que pertence ao povo”. Portanto, no
regime republicano, o aspecto central é o
interesse da comunidade, comum a todos,
em detrimento dos interesses individuais
e dos negócios particulares. Sendo assim,
não se afina à monarquia (interesse de
um), não se alinha à aristocracia (interesse de alguns), nem mesmo à democracia (interesse do povo). A república
volta-se para a finalidade do governo, que
é o bem comum.
No Brasil, a República foi implantada sem a participação, o engajamento
ou mesmo a ciência do povo, se evidenciando como uma ação conjugada entre
setores do exército e de uma elite em formação, vinculada a setores cafeicultores
do Oeste Paulista. Este aspecto presente
no alicerce republicano nacional, nos faz
compreender por que em tantas vezes da
história de nossa nação, sobretudo após a
proclamação, o povo e suas necessidades
passaram ao largo de alguns governos.
A ressignificação da importância e
participação de cada um, e portanto de
todos, é fundamental para a plena realização do espírito republicano. Mas, de
que forma se constrói uma república efetivamente destinada ao governo do bem
comum, e, neste sentido, na perspectiva
mais plena do conceito de povo? Gostaria de indicar algumas proclamações
necessárias e urgentes aos nossos dias,
onde proclamar é “fazer uma declaração
pública e solene”.
Precisamos proclamar o Brasil como
um país em processo de desintoxicação
das práticas corruptas e corruptoras.
Como dizia a canção: “A começar em
mim...” Não adianta estendermos o dedo
em riste para Brasília e continuarmos com
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ERRAMOS
Na reportagem '31º Jeca abre com muita cor', publicada na edição de
número 3198 - 09 a 12 de novembro de 2018 - publicamos na versão
impressa que a participação de atletas seria de 6.132, e que 14 modalidaes
esportivas competiam. Na verdade a informação partiu da própria Secretaria
Municipal de Esportes, que desculpou-se pelo erro. Na verdade são 6.632 e
17 modalidades, mais duas culturais. Desta forma, retificamos o erro.
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JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Quinta

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

as corrupções nossas de cada dia. O projeto anticorrupção começa na educação
dada em casa, aos filhos, fundamentando-se não no discurso, mas na prática.
Precisamos proclamar um tempo de
paz. Evidentemente que a violência crescente em nosso país tem muitas origens.
No entanto, ficar terceirizando responsabilidades e se manter no imobilismo nada
muda. Podemos gerar, incentivar e promover uma cultura de paz. Independentemente do que se tem oferecido, cultura
de paz é decidir o que eu vou oferecer ao
mundo. Não podemos mudar o mundo
todo de uma vez, pois não temos governabilidade, mas podemos sim, ser oásis de
paz, onde estivermos, com nossas escolhas, ações e reações.
Precisamos proclamar um tempo de
esperança. Os últimos dias de nosso país,
por ocasião do pleito eleitoral, deixaram
muitas sequelas. A interposição de ideias
é um ponto forte da democracia. A animosidade entre as pessoas é sua deformação.
Precisamos ter uma esperança proativa.
E o que fazer para contribuir para o bem
comum? A primeira coisa é exatamente
essa: tenhamos esperança.
A crueza do mundo real, tem, por
vezes, subtraído de muitos a capacidade
de sonhar, de esperar e de se deixar surpreender pelo devir. Proclamemos uma
frase dita pelo pastor Martin Luther King,
em seu histórico discurso, em Washington, em 1963: “Eu tenho um sonho”. A
luta de construção de uma realidade mais
humanizada, menos excludente, mais
inclusiva, deve ser de todos.
É esta proclamação que precisamos
celebrar de forma continuada em nossa
nação. Feita sim pelos que assumem funções de governo, mas, principalmente, por
todos que constroem de forma silenciosa
a realidade que vivenciamos como nação.
Uma condição não é excludente a outra.
Acompanhemos, cobremos, fiscalizemos
os representantes ora eleitos e que tomarão posse no ano vindouro. Que nossa
república se destine ao bem comum, ao
bem de todos, como deve ser.

15/11

Clima

Temperatura

Umidade

23 ºC
16 ºC

93%
85%

Sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosa.

Sexta
16/11

22 ºC
14 ºC

95%
96%

Nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite pode garoar.

Sábado
17/11

24

ºC

13 ºC

85%
73%

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Domingo
18/11

28 ºC
16 ºC

93%
93%

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

Segunda
19/11

25 ºC
18 ºC

92%
97%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 14/11/2018
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EMPRESA ACATA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Synergia interrompe sua produção
Reclame da
população
acontecia
à meses
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Divulgação

A termoelétrica Synergia,
de Carambeí, que vinha emitindo fumaça, barulho, fuligens
e gerando diversas reclamações entre a população local,
foi alvo de notificação extrajudicial, emitida pelo Ministério Público do Paraná, na
segunda-feira (12). O documento enviado via email para
a empresa, recomendava a
paralisação imediata das atividades, devido irregularidades
na operação e por oferecer riscos à população. Pelo o que a
reportagem apurou, a empresa
deixou de operar, e até na tarde
de quarta-feira (14) permanecia sem produzir energia para
comercialização.
Conforme informado em
matéria divulgada pelo Página
Um, há um mês, a empresa

Poluição era um tormento para moradores

operava no município há cerca
de cinco meses. Responsável
por fabricar e comercializar
energia, a termoelétrica funciona no espaço que pertencia ao ex-prefeito da cidade,

Da Assessoria
Piraí do Sul - A Câmara
de Piraí do Sul vai enviar nesta
semana vários questionamentos
ao prefeito José Carlos Sandrini
(PHS). Preocupada com as
principais carências do município, a Casa aprovou o texto de
dois requerimentos (049/2018
e 050/2018), que discutem
as áreas da saúde, educação e
infraestrutura. As matérias entraram em pauta na sessão desta
semana.
O requerimento nº 050/2018,
de autoria do vereador Dalney
Bueno (PSD), faz dez indagações
ao Chefe do Executivo. Em relação
ao setor de obras, o documento
pergunta como a Prefeitura tem
planejado os serviços e os programas, uma vez que a pasta está sem
secretário municipal. “Por se tratar
de um dos setores mais importantes, essa falta implica em prejuízos
no atendimento aos produtores
rurais e nos serviços urbanos”, diz
a redação da proposição.
Na área de saúde, o vereador
solicita respostas sobre o funcionamento do Hospital Municipal
Santo Antônio. Um dos pontos,
questiona se a Secretaria da Saúde
planeja ampliar a oferta das especialidades médicas na cidade. A
propositura também cobra explicações sobre a falta de operação dos
aparelhos Ultrassom e Raios-X.
Sobre a educação, o requerimento indaga como a atual gestão
tem tratado as questões que envolvem o transporte estudantil universitário, e também se há algum
projeto de ampliação das vagas
nas “creches municipais”.
Prédios Públicos
O requerimento nº 049/2018,
assinado pela vereadora Maria
Olímpia de Almeida (PTB), e um
dos pontos do requerimento nº.
050/2018, apresentam questionamentos sobre a situação de
prédios públicos municipais. As
matérias solicitam que o Executivo informe que tipo de medidas
vai adotar para recuperar alguns
edifícios públicos, como o “Cras”
da Vila Paraná, o antigo “Centro
Social da Vila Dalcol” e o Ginásio
Municipal de Esportes.

Estrada Santo André contará com
mais de 250 bacias de captação

Da Assessoria
Palmeira - O esporte e o
lazer de Palmeira estão recebendo novos investimentos em
infraestrutura para beneficiar a
população de diversos bairros
e localidades. São cinco obras,
sendo três em andamento e duas
que em breve entrarão em fase
de licitação, realizadas através da
Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer, com repasses financeiros dos governos Estadual e
Federal.
As três obras somam investimento de quase R$ 1,2 milhão e
acontecem em diferentes locais do
município. De acordo com Moisés Américo, secretário da pasta,
a obra que tem o maior custo é
o complexo esportivo da Colônia
Francesa, com investimento de
aproximadamente R$ 500 mil.
Segundo o secretário, “o local
contará com mini arena com quadra de futebol com grama sinté-

tica, pista de caminhada e quadra
poliesportiva”, contou.
Em Witmarsum o investimento é de aproximadamente
R$ 340 mil em uma quadra de
futebol com grama sintética,
playground infantil e academia
ao ar livre. Já no bairro do Rocio
2, a antiga quadra da comunidade está em fase de obras para
ser transformada em uma mini
arena com quadra de futebol com
grama sintética. A obra contará
com investimento de cerca de
R$300 mil.
Américo também revelou
que em breve duas novas obras
entrarão em fase de licitação.
“Serão duas quadras com grama
sintética, sendo que uma será
instalada no bairro do Rocio 1 e
outra na Vila Militar. São obras
em pontos distintos da cidade
para que possamos levar a prática esportiva e a boa qualidade
de vida ao maior número possível
de palmeirenses”, comentou.

'Atuar conjuntamente' é
proposta dos senadores
Divulgação

Obras de alargamento não param
área de exposição, tipo de solo
e volume de precipitação local.
Wegermanm, esclarece que
as cacimbas são construídas
com 3 metros de profundidade
e 3,5 a 4 metros de largura e
além de evitar a destruição do
leito da estrada servem também
como armazenadoras de água
que recarregarão o lençol freático. "Em situações de grandes
volumes de chuvas, os bueiros terão o papel de esvaziar o
excedente das cacimbas", frisa
o encarregado. No total serão

64 caixas de bueiro, além das já
existentes.
Ele comenta que as cacimbas
são fundamentais para a conservação do leito da estrada, principalmente nesse trecho onde a
estrada é encaixada, está entre
barrancos. "O trabalho de manutenção, que consiste na limpeza,
ou seja retirada de excesso de
terra, areia, folhas entre outros,
deverá ser realizada de 4 a 5
meses para garantir a sua função na totalidade", acrescenta
Vilson Wegermanm.

Da Assessoria
O senador eleito, professor
Oriovisto Guimarães, e o senador
Álvaro Dias, ambos do partido
Podemos, estiveram reunidos na
tarde desta segunda-feira (12),
em Curitiba, para conversar sobre
a atuação em conjunta no Senado,

a partir da posse de Oriovisto em
1º de fevereiro de 2019.
Apesar de não ter podido
comparecer à reunião, o senador eleito Flávio Arns (Rede
Sustentabilidade), também está
alinhado com os dois senadores
para a união de forças em favor
do Estado.

Aliel analisa relatório sobre
redução de agrotóxicos

Novos módulos para a Guarda
Divulgação

Da Assessoria

No apagar das luzes, mais quatro módulos móveis
totalmente equipadas e que, junto
com um efetivo de guardas com
motos e viaturas, poderão efetuar
ações levando mais segurança para
os bairros e vilas mais distantes pois
devido à sua mobilidade poderá
atender em diferentes pontos da
cidade, atendendo as necessidades
levantadas a partir das estatísticas e
informações coletadas pela Guarda
Municipal. Além disso pode permanecer por até vários dias no mesmo

Oriovisto e Alvaro Dias já costuram ações

EM PROJETO DE LEI

JÁ NA MUNCHENFEST

Ponta Grossa - O deputado
estadual Marcio Pauliki entregará
na segunda-feira (19) quatro
módulos móveis para a Guarda
Municipal de Ponta Grossa. A
entrega oficial será realizada junto
ao secretário municipal de Cidadania e Segurança Pública, Ary
Lovato. Mas a partir desta quintafeira (15) os módulos já serão utilizados para ajudar no efetivo de
segurança durante a Münchenfest.
Os equipamentos de segurança são resultados de um trabalho técnico e político realizado
por Pauliki que irão beneficiar a
cidade de Ponta Grossa. “A segurança pública é um setor primordial e esses módulos móveis para
a Guarda Municipal de Ponta
Grossa irão garantir mais mobilidade para os nossos agentes de
segurança e, consequentemente,
inibir a ocorrência de crimes em
nossa cidade”, ressalta Pauliki.
Os módulos móveis são vans

Obras para esporte e lazer
ultrapassam R$ 1 milhão

Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A estrada do
Santo André, em Carambeí, no
trecho de 26,8 km, está em processo de readequação. A limpeza nas laterais e alargamento
do leito pode ser observado ao
longo da via. A construção de
cacimbas é um dos principais
itens do projeto que deixará esse
importante eixo de escoamento
da produção agropecuária totalmente reformulado e seguro.
Em toda extensão dos 26,8
km serão construídas mais de
250 bacias de captação, conhecidas por cacimbas. O técnico
em edificação e encarregado em
Carambeí do Consórcio Caminhos do Tibagi, Vilson Wegermanm, explica que o objetivo é
evitar problemas de drenagem
e erosão causadas pelas águas
pluviais. As cacimbas quase que
na totalidade são construídas
paralelas sendo a localização
definida tecnicamente de acordo
com o declive do terreno, da

PALMEIRA

PELO PARANÁ

AO LONGO DOS 26,8 KM

PIRAÍ DO SUL

Requerimentos
discutem as
áreas da saúde,
educação e
infraestrutura

Osmar Rickli, e fica na PR
151, próximo aos bairros Jardim El Dourado, Bela Vista 1 e
2 e Boqueirão.
O fato é que a empresa, que
tem muitos moradores nas suas

proximidades, vinha emitindo
poluição densa e barulho, em
grande quantidade e 24 horas
por dia. E, segundo o morador
e vizinho da empresa, Sergio
Rodrigues da Luz, não usava
filtros para amenizar a liberação das impurezas no ar. Pelos
fatos, a empresa já havia sido
alvo de contato direto com os
proprietários, de comunicado
à Prefeitura de Carambeí, ao
Ministério Público, além de
denúncia junto ao Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) e
Polícia Civil do município.
Quando fez a primeira
matéria, a reportagem entrou
em contato os responsáveis
pela Synergia, que informou
por meio de sua assessoria, que
a empresa estava aguardando
a chegada de um lavador de
gases, e que a peça, que deveria chegar a Carambeí dentro
de poucos dias, iria solucionar o problema relacionado à
emissão da fumaça e fuligem.
Segundo a mesma fonte, a termoelétrica fez acordo voluntário com o Ministério Público
de Castro, após a reclamação
dos moradores, e aguardava a
chegada do equipamento.

local ou atendendo em ações pontuais e momentânea.
“Nós temos que proporcionar segurança com mobilidade e
de maneira descentralizada. Eu
fiz pedido especial para que os
módulos possam estar atendendo
aos bairros e vilas que abrangem
as regiões da Nova Rússia, Santa
Paula, Oficinas, Centro e Santa
Paula”, ressalta o deputado Pauliki.

Da Assessoria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) pediu na terçafeira (13), vistas ao relatório
sobre o Projeto de Lei que institui
a Política Nacional de Redução
de Agrotóxicos, que estava em
votação na reunião na Comissão
Especial. A Comissão, criada há
cinco meses, é o contraponto a
outra que analisa proposta que
quer flexibilizar do uso dos agrotóxicos. Ao fazer o pedido de vistas, Aliel alegou que é necessário
observar com atenção os interesses dos integrantes que debatem o tema na Câmara. “Eu não
tenho fazenda, eu não produzo e
não tenho nenhum interesse econômico pessoal ou de grupos na
decisão do meu voto. Isso me dá
autonomia total em favor coletividade do Brasil”, disse Aliel.
O parlamentar, que representa
um dos Estados que mais produzem soja no país, afirmou que não
é contra a produção agrícola, mas

que é preciso encontrar um ponto
de equilíbrio entre a geração de
riquezas por meio da agricultura e
a manutenção da saúde da população. “Eu faço pedido de vistas
porque eu li os posicionamentos
da Fiocruz [Fundação que faz
pesquisas para promover a saúde
e o desenvolvimento social] e
do INCA [Instituto Nacional de
Câncer] que mostram o aumento
significativo das doenças cancerígenas. Se nós estamos propondo
uma transição é preciso encontrar
um ponto em comum em que a
geração de riqueza e emprego
não signifique a morte e uma tragédia”, explicou Aliel.
Apesar do relatório apresentado na comissão já estar pronto
para apreciação final, Aliel alertou
que este debate deve sair do discurso e reforçou que há a necessidade de observar os interesses,
ainda que legítimos, de quem
defende o projeto que prevê a flexibilização do uso de agrotóxicos,
apelidado de “PL do Veneno”.
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COMO DESTINO TURÍSTICO

Carambeí ganha visibilidade em feira
Divulgação

Além de
Carambeí, só
Foz possuia
estande próprio

CATEGORIA 20 A 50 MIL HABITANTES

Município concorre a
prêmio por Recicla Tibagi

Da Assessoria

Estande de Carambeí chamou a atenção dos turistas, que desconheciam a cidade
no corredor gastronômico onde
foram realizadas as degustações
das tortas. Tudo isso chamou a
atenção e pudemos atrair um
grande público e divulgar Carambeí”, descreve Aline Macedo.
A secretária de Desenvolvimento comenta que o evento
revelou que Carambeí é um destino turístico pouco conhecido
fora do estado do Paraná e isso
reforça a importância da presença
do município em eventos do segmento. “Além de participarmos,
precisamos efetivamente de
união entre todos os envolvidos
nessa cadeia para que possamos
atrair e receber os turistas. Cada
um tem o seu papel, ao poder
público cabe buscar parceiros
nas esferas estadual e federal
e oportunizar oficinas, cursos,
palestras, entre outras atividades
para preparamos a comunidade e

ainda estimular o surgimento de
novos empreendimentos, especificamente no setor da gastronomia”, ressalta.
O coordenador de mediação
do Parque Histórico de Carambeí,
Leandro Marcondes Carneiro,
diz que foi uma excelente oportunidade de divulgação. "Mesmo
sendo um dos 60 museus mais
visitados do Brasil, somos ainda
desconhecidos fora do estado
do Paraná", comenta. Ele revela
que é segunda vez que o Parque
Histórico de Carambeí participou
do evento e neste ano com apoio
da Prefeitura Municipal, com
estande próprio, junto também
do Frederica's Koffiehuis, Carambeí ganhou mais visibilidade.
"Fizemos inúmeros contatos
apresentando a cidade como um
destino de cultura e gastronomia.
Precisamos continuar com esse

trabalho de divulgação para que
possamos, futuramente, estarmos entre os principais atrativos
da região Sul", argumenta Leandro Carneiro.
A gerente do Frederica's
Koffiehuis, Pamela Ribas, pontua
que a participação na FESTURIS
foi uma grata surpresa e que é
importante a presença de Carambeí e dos seus produtos turísticos,
em eventos dessa natureza, para
que se possa fazer a divulgação
de forma mais ampla". A feira
realmente cumpre ao que se propõe, mostrar ao mundo o que
ele tem de melhor do pequeno ao
grande empreendedor, cruzando
seus caminhos na troca de conhecimentos e experiências. Com
certeza, se continuarmos o trabalho de plantar essas sementes,
colheremos bons frutos", acrescenta Pamela Ribas.

Tibagi está concorrendo na
etapa final do Prêmio MPT Cidade
Pró-Catador Paraná, do Instituto
Lixo Cidadania, de Curitiba, com o
Programa Recicla Tibagi. O município concorre na categoria entre
20 e 50 mil habitantes, juntamente
com Santa Helena e Santa Terezinha do Itaipu. O resultado será
divulgado no dia 5 de dezembro.
A Prefeitura recebeu a visita
técnica de membros do Instituto
Lixo Cidadania nesta terça-feira
(13). Eles vieram conhecer como
funciona o local, desde o Centro de Triagem e Compostagem
(CTC) até a Estufa de Flores.
O coordenador operacional do
prêmio, Juliano Martins, explica
como funciona a visita técnica. "A
gente verifica nas visitas o compromisso da alta administração do
município em conversar com os
catadores no sentido de identificar
que realmente as práticas descritas
ocorrem e estão ajudando na sustentabilidade dos catadores. Pelo
simples fato de ter sido escolhido
como finalista, o município de
Tibagi está de parabéns", ressaltou Martins.
Antes de irem ao CTC, o
prefeito Rildo Leonardi e a viceprefeita, Helynez Santos Ribas,
receberam a comitiva na Prefeitura. O prefeito ressaltou as
expectativas para que Tibagi
ganhe o prêmio. "As instituições
que cuidam de lixo e cidadania,
que procuram valorizar projetos

bem sucedidos, estão voltando
os olhos para Tibagi novamente.
Para nós é muito positivo, porque
a maioria dos municípios tem problema, mas Tibagi está à frente de
muitos municípios maiores. Estamos encontrando soluções com
grandes ideias, fáceis de serem feitas, e com parcerias importantes",
afirmou Leonardi.
A presidente do Instituto Lixo
e Cidadania e catadora na cidade
de Curitiba, Maria José Oliveira
Santos, gostou bastante do projeto
e de todo apoio do executivo.
A representante do Movimento
Nacional dos Catadores, Roselaine Mendes Ferreira, contou que
já conhecia o projeto e disse que é
muito bom.
A vice-prefeita, Helynez Santos
Ribas, disse estar muito feliz em
saber que Tibagi está participando
desse importante prêmio e voltando a ser uma referência, graças
ao trabalho da Secretaria de Meio
Ambiente e da Acamarti.
A gerente da Secretaria de
Meio Ambiente (Sema), Leri
Ribeiro, acompanhou a comitiva
durante a visita e a classificou
como "excelente". "Eles puderam
avaliar o trabalho desenvolvido
no programa Recicla Tibagi com
trocas de experiências entre os
associados da Acamarti. O prêmio
é um incentivo para que o nosso
município continue buscando
melhorias socioambientais", destacou a gerente.

As crianças, adolescentes e adultos desta campanha são atores.

Carambeí marcou presença
na Feira Internacional de Turismo
– FESTURIS, realizada de 8 a
10, em Gramado (RS). O evento
que é um marco do turismo na
América Latina recebeu, nesta
30ª edição, em espaço de 22
mil metros quadrados, mais de
2.500 marcas, e a participação
de todos os estados brasileiros,
que apresentaram 65 destinos
internacionais. Cerca de 300
jornalistas do Brasil e exterior,
e caravanas de profissionais dos
EUA, Espanha, Argentina, Uruguai, Portugal, Peru e Colômbia
marcaram presença. Carambeí e
Foz do Iguaçu, foram os únicos
municípios do Paraná que participaram com stand próprio.
Para a secretária Municipal
de Desenvolvimento, Aline Valer
Macedo, o evento foi de extrema
importância para apresentar
Carambeí como um destino
turístico de cultura e gastronomia. Ela explica que a presença
do município com seus produtos
turísticos que foram o Parque
Histórico de Carambeí e as tradicionais tortas, representadas
pelo Frederica's Koffiehuis, foi
marcante principalmente pelo
interesse que despertou no
público formado especificamente
por agentes e operadoras de
turismo. “Nosso estande apresentou-se com um dos cenários
do Parque Histórico e estávamos

SE PRESENCIAR ALGUMA SITUAÇÃO SUSPEITA,
DENUNCIE. É ANÔNIMO.
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PREFEITURAS COMEÇAM A DECORAR SEUS ESPAÇOS

Natal em Castro será
aberto oficialmente
em 1º de dezembro
Cidades
trabalham
Natal com
temas próprios
neste ano
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Castro já começa a entrar
no clima de Natal. Há alguns
dias áreas públicas da cidade
começaram a receber a decoração natalina deste ano, e aos
poucos, ruas, praças e pontos
turísticos do município vão
ganhando cores, árvores, presépios e adereços natalinos. O
trabalho está sendo executado
pela Diretoria de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura
do Município.
De acordo com o diretor da
pasta, Augusto Beck (Guto),
a decoração nos postes das
principais ruas do comércio
da cidade deve ser concluída até neste final de semana.
Em seguida devem ficar pron-

tas as decorações das Praças
Manoel Ribas, João Gualberto,
Sant’Ana, Pedro Kaled, Indalécio de Macedo, Praça do
Rosário e Perpétuo Socorro.
Também estão sendo decorados o Espaço Cultural Dr
Vicente Machado, a Prefeitura
Municipal e o Parque Lacustre.
A bota do Papai Noel, ícone do
Natal na cidade, também fará
parte da decoração natalina de
Castro em 2018. Depois de
ter passado por uma reforma, o
item foi instalado em frente ao
Vicente Machado, onde permanecerá durante a temporada.
A concentração dos principais atrativos do período ficará
entre as praças centrais. Na
Praça Manoel Ribas, por exemplo, haverá a Casa do Papai
Noel e trenós. Já entre a João
Gualberto e Sant’Ana serão
distribuídos outros itens e parte
da programação oficial.
Augusto contou à reportagem que neste ano os trabalhos
para a decoração natalina da
cidade e programação em geral
começaram mais cedo. A ideia
é garantir espaços bem deco-

rados e bons atrativos para
a população local e para os
turistas que o município deve
receber ao longo da temporada. “Começamos as atividades antes do que ocorreu ano
passado, para que tudo fique
mais bonito e mais bem feito,
e para evitarmos imprevistos,
assim podemos melhor atender
a população e aos turistas”,
destaca.
Segundo ele, a programação de Natal em Castro contará com surpresas neste ano.
“Castrenses e turistas podem
esperar pelo resultado de um
trabalho que foi feito com muito
emprenho, com zelo, amor e
carinho por parte de toda a
nossa equipe, além disso, teremos surpresas, tanto nas apresentações que serão realizados
ao longo da programação,
como na ornamentação, traremos vários atrativos novos, vai
ser um Natal mágico”, mencionou o diretor.
A programação oficial do
Natal 2018 em Castro, sob o
tema ‘Castro Terra da Alegria’
começa no dia 1º de dezembro,

No pátio do Vicente Machado, muitas decorações esperam para serem distribuídas

quando também deve ser ligada
a iluminação que faz parte da
decoração. O planejamento
também inclui as apresentações de ‘O Fantástico Natal
de Bento’, Altos de Natal,
apresentações de corais, entre
outros eventos.
Outras cidades
Nos municípios vizinhos
de Castro as prefeituras também já estão se organizando
para decorar a cidade e definir
programações para esta, que é
uma das datas mais esperadas
do ano. A exemplo, em Tibagi
a programação do ‘Natal
Sonho de Luz’ já é anunciada
com novidades para este ano.
Segundo os organizadores,
haverá Parada Natalina, cantatas nas janelas do Palácio do
Diamante, apresentações culturais e decoração dos prédios
públicos, com direito a Vila dos
Gnomos, com casinhas que ficarão na Praça Leopoldo Mercer,
além disso, a Praça Edmundo
Mercer abrigará um palco
montado especialmente para
as apresentações culturais, que
contarão com a participação de
artistas locais. A abertura oficial da programação de Natal
no município ocorre no dia 9
de dezembro, às 20 horas, em
frente à Prefeitura da cidade.
Em Jaguariaíva a Prefeitura,
através de uma comissão especial de organização, está preparando a décima edição do ‘Natal

para Todos’. E, de acordo com
a vice-prefeita e secretaria da
Educação, Cultura e Esporte,
Alcione Lemos, neste ano tanto
a decoração, como a programação em geral serão bastante
especiais. “Assim como fazemos todos os anos, neste vamos
novamente entregar algumas
obras para a população na
abertura dos eventos natalinos,
umas das principais é a ponte
que liga a cidade baixa a cidade
alta, e que já está pronta. Desta
forma e pelo fato de estarmos
completando dez anos do Natal
para Todos, será uma programação muito especial e com
alguns diferenciais”, destacou.
Alcione explicou que serão
decoradas a Praça Getúlio Vargas, onde ocorrerá a concentração das principais atividades
da temporada, e as avenidas
que ligam a praça à nova ponte,
além de outros espaços públicos
e da própria Prefeitura, como
já ocorre tradicionalmente. A
estação Cidade também será
novamente transformada em
Casa do Papai Noel, e no local
haverá distribuição de doces e
presentes às crianças visitantes, e atividades culturais. O
Museu Conde Francisco Matarazzo também será a casa do
‘bom velhinho’, além de estar
sendo preparado para abrigar
atividades desenvolvidas para o
público das escolas do interior
do município. “Existe uma preocupação grande por parte da

comissão em manter essa proposta de fazer um Natal realmente para todos, e de envolver
mesmo a população nesse espírito natalino”, finaliza a viceprefeita e secretária.
Na cidade de Carambeí a
Prefeitura licitou uma empresa
especialmente para cuidar da
decoração natalina da cidade.
Segundo a secretária de Desenvolvimento do município, Aline
Teixeira Valer de Macedo, até
no dia 3 de dezembro a instalação dos adereços deve estar
pronta. Serão decorados neste
ano a Avenida do Ouro, a Praça
Cívica e Praça Quatro de Abril,
o viaduto da entrada da cidade
e o Portal, além de as rotatórias da Avenida dos Pioneiros.
“Neste ano também iremos instalar um arco próximo a entrada
do Parque Histórico”, explica a
secretária.
Aline também contou à
reportagem que a Prefeitura de
Carambeí alinhou o tema das
festividades natalinas deste ano
com o tema que será trabalhado
pelo Parque Histórico da cidade.
“O tema escolhido, ‘Natal de
Todos os Povos’, apresentará
características de diversas
etnias, que tiveram influência na
colonização no município, além
disso, estamos com um projeto
para realização de um concurso de decoração, nas casas
e comércios. A ideia é resgatar
o espírito de Natal junto a toda
população”, destacou.

ACECASTRO

'A Vitrine mais
bonita do Natal
de Castro'
Da Assessoria
Enfeitar lojas sempre foi um
atrativo para chamar a atenção e
vender mais. Tanto que antigamente
os estabelecimentos comerciais de
Castro, e também as casas, entravam no ritmo do Natal decorando
suas fachadas. Alé de concorrerem
à prêmios, contribuiam para que
a cidade ficasse mais colorida e
vibrante. Desta vez, a Acecastro
retorna com a ideia e premiará três
empresas associadas que deixarem a sua vitrine mais bonita, com
foco para o Natal. O julgamento
caberá aos diretores da Acecastro,
que farão visitas as empresas. Iluminação, decoração e criatividade
estará em jogo.
Prêmios
1º Lugar: Uma viagem com
acompanhante para a Ilha do Mel,
com duas diárias, em pousada na
Ilha, oferecimento da GPK Operadora de Turismo.
2º Lugar: Um Combo da Plicdoors contendo um mês de tv
Lotérica + duas semanas com
outdoor completo (locação +
papel). Arte ficará por conta da
empresa ganhadora.
3º Lugar: R$ 200 em combustível, oferecimento do Auto
Posto Lagoa.
Para critério e avaliação, a
empresa deverá ser indicada
pelos fones (42) 3232-6060 ou
whatsApp (42) 9 9860-3983.

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.

(42)

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!
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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.

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.

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.
VENDO TÍTULO DE CLUBE
Vendo título patrimonial do Castro
Clube de Campo. R$ 4.900,00 ou
parcelo em 5 x 980,00 mensais. Em
dia. Tel. (41) 9 9966-9509. Motivo
Mudança.

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 SPIN 2013 LT
Vendo Spin 2013 LT, completa, 5
lugares valor de R$ 34.000,00. Interessados contatar pelo 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
BICICLETA
Vendo Bicicleta Infantil marca caloi
aro 20 com 7 marchas. Semi-nova,
revisada. Valor R$ 275,00. Telefone:
9 9955-9001.

                  


               


                




               
              



                 

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

JORNAL “ PÁGINA UM ”
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Peixes: Preocupação com
grana pode tirar seu sono, mas não
adianta só lamentar! Marte dará
coragem e determinação para arregaçar as mangas e lutar. Atração
proibida pode ficar mais forte.

Moeda
do Japão

Desigualdade;
diferença
Desigualdade;
diferença

S

Virgem: Bom dia para cuidar
da saúde e investir no seu bem-estar.
Evite a pressa para não se acidentar.
Cuidado com fofocas e mal-entendidos. Aguarde novidades, surpresas e
fortes emoções na paquera.

Usado
(abrev.)

R

Aquário: Boa fase para fazer
contato com pessoas queridas que
andam sumidas. Viagem de última
hora recebe bons estímulos e pode
render gratas surpresas, inclusive um
amor para quem está solteiro(a).

Usado
(abrev.)

D
SO
C
RS
A
VEO
SC

Leão: Tudo indica que vai querer passar mais tempo com a família.
Só não vale deixar a conversa virar
discussão: fuja de atritos. No amor,
seu poder de sedução será irresistível. Ouse mais no sexo.

Sufixo de
"barbado"
Secreção
Sufixo
de
da
infecção
"barbado"
Quarta
letra do Secreção
alfabeto da infecção
grego
Quarta
letra do
alfabeto
grego

SI
R
A
U
S
D
A
E
U
D
R
E
O

Capricórnio: Você vai sentir
muita vontade de cuidar da sua casa,
de suas coisas e da sua família. Evite
misturar amizade com dinheiro, pois
pode ter problemas. Boa fase para
dar o primeiro passo na conquista.

Ratazana,
em inglês Tema de
brindes
entre
amigos
Tema
de
brindes
entre
amigos

D
D

Câncer: Problemas que você
tenta evitar podem vir à tona e exigir
uma solução. Sinal verde para quem
deseja sair de casa ou abandonar um
vício. Pode se apaixonar por uma
pessoa de outra cidade.

Vermelho,
Amarelo e
(?): rios
chineses
Vermelho,
Amarelo e
(?): rios
chineses

"(?) Vice",
filme com
Colin
Farrell
"(?)
Vice",
filme
(?)com
Colin
Patinhas,
Farrell
milionário
das(?)
HQs
Patinhas,
milionário
das HQs

Moradia
de
socialites
Moradia
Amalucado
de
socialites
Amalucado

Ratazana,
em inglês

D

Sagitário: Você pode ter uma
vontade irresistível de passear, fazer
uma festa e até viajar. Pense em algo
divertido para fazer. O céu só pede
cuidado com fofocas. Paixão e desejos vão pegar fogo na intimidade.

(?) Neill,
ator
irlandês
(?) Neill,
Rasurada
ator
irlandês
Rasurada

Título do
dirigente
de Abu
Dhabido
Título
dirigente
Carro luxu- de Abu
oso que le- Dhabi
va a noiva
à igreja
Carro
luxuoso que leva a noiva
à igreja
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Gêmeos: Ótimo astral para
viajar e se aventurar em programas
diferentes. Você pode receber a
visita de pessoas que moram longe.
Lua e Vênus indicam muita sintonia
e romantismo na vida a dois.

(?) King,
empresário do
(?)boxe
King,
empresário do
boxe

O tempo
passado
Usain Bolt,
Oatleta
tempo
passado
Usain Bolt,
atleta

R VO
O S

Escorpião: Eventos de família
vão ocupar boa parte do seu tempo
hoje. Mas o céu indica alguns atritos também, então, controle suas
reações. À noite, seu charme pode
despertar uma nova paixão.

Período
marcado
pelo domínio
da
Período
razão
e da
marcado
técnica
pelo
do(Hist.)da
mínio
razão e da
técnica
Problema
(Hist.)
que
atrasa
o trabalhador nas
Problema
metrópoles
que atrasa
o trabalhador nas
metrópoles

A Capital da
Salsa, na
Colômbia
AMachuca
Capital da
Salsa, na
Vilão do Colômbia
filme
"Super- Machuca
Vilão
do
man II"
filme
"Superman II"

P
O
A
U
T
O
U
T

Touro: A Lua incentivará você
a cuidar mais da sua aparência e da
sua reputação. Evite bater de frente
com pessoas queridas: respeite as
diferenças. Pode pintar atração e
paixão por alguém da turma.

Anistia
Internacional
Anistia
(sigla)
Internacional
(sigla)
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Libra: Dia perfeito para curtir a vida e se divertir. Em família,
brinque mais com filhos ou pessoas
mais jovens. Só não exagere nos gastos, ok? Muita atração e sedução no
romance. Afaste o ciúme.

Fruta que
padarias
substituem
Fruta
que
por
chuchu
padarias
substituem
por chuchu

Bê-á-(?): (2014)
o abecedário

Salvador Principal avanço social
Que
Allende, do governo de Abraham
acontece presidente Lincoln, assassinado
por acaso Salvador
social
em 1865
chileno Principal
Enganaravanço
Que
Allende, do governo de Abraham
acontece presidente Lincoln, assassinado
por acaso chileno
Enganar em 1865

S B
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S N
B
R
DJ OAN
O
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S
O
ID N
A
A
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U
T
A R
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M A
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Áries: Curtir o feriado com os
amigos será muito prazeroso para
você. Mas corte da sua vida pessoas
que não fazem bem ao seu astral. Há
chance de viver uma paixão secreta
ou proibida. Romance protegido.

Território palestino
ocupado por Israel
Bê-á-(?): (2014)
Território
palestino
o abecedário
ocupado
por Israel

de celebri- vecida;
postal
em que retratado
"Ambiente"
dades pelos sites Catedral
Marta Ro- e revistas furiosa paulistano
da (?):
Concurso
cha foi a de celebri- Enraipostal
vecida;
em que
primeira
dades
furiosa paulistano
Marta
Roeleita oficha foi a
cialmente
primeira
eleita oficialmente

O
R
P
A
I
R
A
I
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"Ambiente" retratado pelos sites

Catedral
e revistas Enraiwww.coquetel.com.br
da (?):
Concurso

M I
E R
I A
M
O DI
AE R
A
RI A
O
T D
R
AI A
A
R
S
B
T R
T I
I A
I S
S B
C C
T I
O A
I S
D
C C
M A
O A
D
M A

JORNAL “ PÁGINA UM ”
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CRUZADAS
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ATÉ O DIA 18

PRF inicia Operação República
Divulgação

Obedecer
limite de
velocidade
é uma das
orientações
Da Assessoria
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à zero hora
desta quarta-feira (14) a
Operação Proclamação da
República, em todo o país.
Até domingo (18), todo
o trabalho dos federais terá
como prioridades o controle de
velocidade com radares portáteis, o combate à embriaguez
ao volante e a fiscalização de
ultrapassagens proibidas.
O uso do cinto de segurança e dos dispositivos de

Fiscalização será rígida

retenção para crianças, além
de fiscalizações específicas de
motocicletas, também estão

JAGUARIAÍVA

Moto com
alerta de furto
é encontrada
Da Redação
Jaguariaíva - A onda de
roubo de veículos é constante
na região, muitas vezes facilitada pela falta de atenção do
motorista que não toma os mínimos cuidados. Dessa vez, uma
motocicleta Honda Bros, de cor
preta, com alerta de furto desde
segunda-feira (12), foi localizada
por volta das 11h50 dessa terçafeira (13), no Bairro Pedrinha,
em Jaguariaíva. O veículo recuperado acabou apreendido pela
autoridade policial e encaminhado à delegacia de polícia civil
para perícia, mas, em muitos dos
casos, acabam não sendo encontrados. O desmanche seria um
dos destinos.

EM CASTRO

Elementos
roubam objetos
de empresa
Através das câmeras de
segurança de uma empresa, foi
possível ver quando dois ladrões
furtaram alguns objetos do pátio
da própria empresa. A ação criminosa aconteceu às 21h30 de
terça-feira (13), na Rua Paulo
Milek Sobrinho. Equipe ao se
aproximar visualizou os dois suspeitos com um “saco” nas costas
contendo várias peças de inox.
Os dois suspeitos, de 28 e 15
anos, foram encaminhados à 43ª
DRP, em Castro. O homem de
28 anos tinha mandado de prisão em seu desfavor.

JOGOS DE AZAR

Polícia fecha
casa de apostas
Ponta Grossa - Após nova
denúncia anônima, a polícia militar fechou outra casa de jogos de
azar (bingo) e sete pessoas são
encaminhadas ao termo circunstanciado. Desta vez, equipes da
polícia militar - Choque - realizaram abordagem em estabelecimento situado na Rua Rio de
Janeiro, na Nova Rússia, e constataram o ilícito. O responsável
pelo local, funcionários e participantes com antecendetnes criminais pela mesma prática foram
conduzidos ao cartório da polícia
militar para lavratura do termo
circunstanciado. Materiais como
globo, cartelas, aparelhos eletrônicos, dinheiro foram apreendidos. A descoberta dessa casa
aconteceu na terça-feira (13),
por volta das 16 horas.

entre os focos dos policiais
rodoviários federais.
Como o feriado de 2017

caiu em uma quarta-feira,
não houve nenhuma operação
especial da PRF, na ocasião.

Chuva tira caminhão da pista
Palmeira - Uma carreta,
com placas do município de
Seara (SC), perdeu o controle da direção e foi parar
fora da pista. O acidente
ocorreu na tarde de quartafeira (14), na PR 151 – km
378,5, próximo ao Colégio
Agrícola Getúlio Vargas,
em Palmeira. Chovia no
momento do acidente.
De acordo com o Corpo
de Bombeiros, que atenderam a ocorrência, o motorista
Odenir Antonio Spagnolo, 54
anos, sofreu ferimentos leves
e foi encaminhado ao Pronto
Atendimento da Santa Casa
de Palmeira. A rodovia não
ficou obstruída e o trânsito

Divulgação

Motorista perde controle de caminhão e vai para fora da pista
seguiu normalmente.
De acordo com informações da empresa que fará a
remoção da carreta, quando
a Polícia Rodoviária autorizar a realização do trabalho,
a pista será fechada e deve

Orientações para uma
viagem segura
Respeitar os limites de
velocidade, manter distância
de segurança em relação aos
demais veículos, ultrapassar
apenas quando houver plenas
condições de segurança e não

desviar a atenção do trânsito.
Estas são algumas das principais orientações da PRF para
reduzir o risco de acidentes.
A PRF também orienta os
usuários de rodovias, mesmo
antes de viagens curtas, a
fazer uma revisão preventiva
do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema
de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível
do óleo e do radiador, entre
outros itens.
Também é fundamental
planejar a viagem, buscando
evitar, na medida do possível,
os horários de pico. Dirigir
cansado ou com sono aumenta
o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou
quatro horas de viagem, é
recomendável uma pausa para
descanso ou revezar a direção
do veículo.

EM CARAMBEÍ

EM PALMEIRA

Da Assessoria

No ano anterior, em 2016,
sete pessoas morreram nas
rodovias federais do Paraná
em cinco dias de operação.
Outras 147 ficaram feridas.
A PRF contabilizou 178 acidentes.
O pico de movimento na
saída para o feriado deve
se concentrar entre o fim
da tarde e início da noite de
quarta-feira e na manhã de
quinta-feira. O retorno deve
ter um fluxo maior de veículos
durante a tarde e a noite de
domingo.

durar 1h30 para ser liberada.
Não há previsão do horário
em que a PR 151 poderá ser
bloqueada.
* Informações da
Rádio Ipiranga

Mulher é espancada
Carambeí - Três mulheres
são suspeitas de atacar uma
jovem de 25 anos na noite de
segunda-feira (12), na cidade de
Carambeí. A vítima foi agredida
com chutes e socos por volta das
23h10 e ficou bastante ferida,
segundo a Polícia Militar. As
autoras da agressão ainda não
foram localizadas.
De acordo com a PM, a confusão aconteceu numa residência

abandonada na Avenida dos Pioneiros, Bairro Colônia. A vítima
esperava por seu marido quando
foi surpreendida pelo grupo.
Apanhou tanto que precisou ser
encaminhada ao hospital pela
ambulância do município.
A PM realizou buscas pela
região, mas não encontrou
nenhuma suspeita das agressões.
O caso está sendo investigado
pela Polícia Civil de Carambeí.

NO ALVORADA II

Bêbado atropela criança
O condutor de um veículo Ford/
Ranger após atropelar na terçafeira (13), por volta das 20h40,
no Alvorada 2, uma criança de 2
anos, acabou colidindo na traseira
de veículo estacionado. O condutor apresentava visíveis sinais de

embriaguez e realizou o teste do
etilômetro que aferiu 0,60mg/l.
Acabou preso em flagrante, e
encaminhado à delegacia local. Já
a criança foi levada ao UPA, que
não passou detalhes sobre o seu
estado de saúde.
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Divulgação

Comitiva castrense
marcou presença na
palestra que Amyr
Klink proferiu em Ponta
Grossa, na manhã
dessa quarta-feira (14),
a convite do Sebrae,
através do Programa
Polo de Liderança. Na
foto Marcos Bertolini,
Robson Scheleider,
Eurico Teixeira, Rodrigo, Morais da Silva,
Gilson Proença e
Marioli Simão

Amyr Klink autografa

Divulgação
Divulgação

Tietagem de
Vera Marcondes
com o navegador
Amy Klink, no
Hotel Bristol, em
Ponta Grossa

Divulgação

Divulgação

Após a palestra do navegador
Amyr Klink, que contou a sua vida no
mar a convite do Polo de Liderança
Sebrae, o empresário Marcos Bertolini
foi agraciado com uma dedicatória
em um dos seus livros
Divulgação

Divulgação / Willian M. Carneiro

Destaque para a diretoria da Acecastro,
que se fez presente no lançamento da
11ª Campanha Sonhos de Natal.
Na foto Anderson Gomes, presidente;
Ezi Carlos Gomes, vice-presidente;
Claudete Rodrigues e Lino Lopes
Divulgação

Feliz Bodas de Linha para
Valdivino e Bianca Regina Rodrigues
aa Silva Mariano. Treze anos
de feliz casamento!

Prefeito de Jaguariaíva e presidente da Associação
dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), Juca Sloboda,
acompanhado da primeira-dama Cleia Sloboda,
e da secretária de Desenvolvimento de Carambeí,
Aline Valer Macedo, quando da sua visita ao
estande de Carambeí na FESTURIS, em Gramado

Divulgação

Simone Aparecida Alves de Oliveira
Machado recebe muitos vivas neste
sábado (17), pela chegada de seu
aniversário. A homenagem é dos amigos
e da família, em especial do marido
Willian que deixou uma linda mensagem:
"Agradeço à Deus por ter colocado essa
espetacular mulher em minha vida.
Obrigado por tudo". Te amo Simone!

Com o tema halloween, a fofíssima
Lavínia Tibucheski, filha de Karoline
Tibucheski, comemorou seu primeiro
ano de vida no dia 11. Parabéns!
No dia 10, todos os caminhos levaram para a inauguração da mais nova
Kabana do Chopp, o novo programa
de Carambeí. Na foto o casal Suzana e
Derlei Siqueira que recepcionaram cada
cliente com muito carinho. Sucesso!

15/11

Roseli Maria de Farias

16/11

Dionisio Bertolini, Gilmar Martins, Ilsemarie Hampf

17/11

Lilan Lorena Scheraiber
Messias Carneiro de Moraes
Joseane Monteiro, Sônia
Larocca, Eliza Dal Pizzol
Savana Nocera
Simone Ap. Alves de Oliveira

18/11

Cleocilene Jessika Santiago
Zélia Schitkoski (titia Zélia)
Suzanne Fuchs Silveira
Italo Ribeiro de Paula

19/11

Doralice Matos, Francisco
dias, Marisa Staron
Edson Sirigati jr
Hamilton Marochi
Ivana Laroca Carbonar
Tatiane Alves
Cristiane Ribas
Juarez Rupel Filho

