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Cargill promove no sábado caminhada no parque lacustre
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QUATRO MÉDICOS CUBANOS DEIXAM DE TRABALHAR EM cASTRO

Saída de cubanos abre processo seletivo
Com saída dos médicos cubanos
do Brasil, Castro perderá quatro profissionais. Apesar de ainda estarem
no município, os médicos cubanos
deixaram de prestar atendimento

nos postos de saúde castrenses já na
terça-feira (20), por volta das 11 horas. Após, permaneciam aguardando
os trâmites legais e a providência de
logística para retornarem a seu país.

De acordo com a secretária municipal
de Saúde, Maria Lidia Kravutschke,
o município irá promover teste seletivo, até no dia 29 de novembro, para
selecionar profissionais que ocuparão

temporariamente as vagas deixadas
pelos cubanos. A seleção dos novos
médicos deverá ser feita por meio da
apresentação de títulos, até no dia 1º
páginas 7
de dezembro.

EM ALMOÇO

EXPLOSIVO FOI INSUFICIENTE

Ladrões
explodem dois
caixas do BB

Cida destaca
a
imprensa
Bailarinas de Tibagi são destaque
do interior
FEITO INÉDITO

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

história de sucesso
CAIXA eletrônico foi danificado
CIDA e Nery Thomé

Seis meses após o último
assalto a agência do Banco do
Brasil, de Carambeí, ladrões
voltam a agir e desta vez tentam
explodir dois caixas eletrônicos,
isso por volta das 4h30 desta
terça-feira (20). Diferente da
ação anterior onde os ladrões
conseguiram levar certa quantidade em dinheiro, e fazer reféns,
neste crime foram utilizados explosivos, não forte suficiente para
estourar os caixas e ter acesso ao
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dinheiro.		

Divulgação / Rede Socia
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A governadora Cida Borghetti
recebeu na terça-feira (20), em
Curitiba, diretores de jornais que
compõem a Associação dos Diários
do Interior do Paraná (ADI-PR).
Na ocasião, Cida destacou a boa
relação com a imprensa e seu
importante papel na divulgação
de pautas do Governo do Estado,
com foco nos bons projetos que
impactam diretamente na vida da
página 3
população.

As bailarinas da Escola Municipal de Dança de Tibagi (EMD)
foram recebidas com festa pelos tibagianos nesta quarta-feira
(21), depois da conquista inédita
no Torneo Universal Dance, em
Córdoba, na Argentina, onde
conseguiram a classificação para
a Live Dance México. O grupo
também classificou-se para o Universal Dance, em Florianópolis,
página 4
em junho de 2019.

NATAL SOLIDÁRIO

Apae e Lar
Mariliana
esperam por
padrinhos

Festcam abre
com a categoria
infantil e
infantojuvenil
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Concessão
nos parques vai
incrementar
turismo

pedido foi apresentado À assembleia
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Ratinho Junior pede que
orçamento seja reduzido

FOCO NA LEITURA

Mariana Garcez
realiza Feira
Literária

Divulgação

FUMAÇA expelida incomodava

DEVIDO A IRREGULARIDADES

Prefeitura de Carambeí
interdita a Synergia
Prefeitura Municipal de Carambeí
emitiu um auto de interdição e lacração, no dia 19 de novembro, a fim de
que fossem cessadas as atividades da
termoelétrica Synergia, que operava no
município sem a devida documentação
legal. A empresa atuava sem o laudo de
vistoria do Corpo de Bombeiros. página 4

ESCOLA realizou Feira

Divulgação

Com o intuito de atender aos
desejos de Natal das crianças e
adolescentes da Associação de
Pais e Amigos de Excepcionais
(APAE) de Castro, a administradora Franciele Fontoura está
promovendo o projeto ‘Natal
Solidário’, que confecciona
cartinhas para papais noéis
página 7
voluntários.

Divulgação

iniciativa privada

RATINHO JUNIOR , Plauto e Traiano na Assembleia Legislativa

Durante reunião na tarde desta
terça-feira (20), o governador eleito,
Carlos Massa Ratinho Jr., pediu aos
deputados Ademar Traiano e Plauto
Miró Guimarães Filho, presidente e
primeiro secretário da Mesa Executiva
da Assembleia Legislativa do Paraná
(ALEP), que enviem à governadora Cida

Borghetti ofício pedindo mudanças na
Lei de Orçamento do Estado. A alteração reduzirá o índice percentual do
repasse que é feito anualmente à ALEP
que hoje é 3,5%, passando para 2,5%.
A alteração segue a mesma proposta
apresentada na semana passada pelo
página 3
deputado Plauto Miró.

Uma Feira Literária movimentou a Escola Municipal
Mariana Garcez Duarte durante
a quinta-feira (22), juntando
alunos, pais, professores e
convidados. A sua realização
culminou com o encerramento
das atividades de um projeto
desenvolvido ao longo do ano,
em parceria com a Fundação Lemann. Através do projeto, professores promoveram atividades
diversas com os alunos, durante
página 7
o período letivo.
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EDITORIAL

Informe Publicitário

PARA QUEM OS CUBANOS FARÃO FALTA?
Sem querer falar com a imprensa, médicos cubanos se preparam para deixar Castro. Entre os que ficam,
sobretudo entre os pacientes que ao longo desses cinco anos de duração do Programa Mais Médicos, foram
atendidos pelos profissionais estrangeiros, há uma pergunta: o Ministério da Saúde irá realmente preencher
as lacunas deixadas, principalmente nas áreas mais carentes do país, onde médicos brasileiros não costumam
querer trabalhar?
Muitos brasileiros, agora, apontam questões relativas ao salário que cubanos recebiam aqui, ao repasse feito
ao país caribenho, ao diploma destes trabalhadores, porém, passa despercebido entre alguns, a diferença que
estes profissionais fizeram, essencialmente na vida de pessoas que dependem exclusivamente do Sistema Único
de Saúde (SUS), onde até agora, uma parte considerável dos atendimentos era feita por cubanos.

Cuidados do consumidor
Black Friday * Ismael Moisés de Paula Junior

Sandro A.
Carrilho
assim como toda a categoria.
Mesmo que nada tenha a ver
um assunto com o outro, vale
destacar que o presidente da
Casa de Leis, vereador José
Otávio Nocera, é marido da
Secretária Municipal de Educação. O que será que ele
pensa disso tudo, ou, eles?

QUE DIACHO É ISSO?
Você já ouviu falar em complementação salarial? Se não
ouviu, vai ficar cansado depois
que a Câmara Municipal, querendo presentear uma funcionária exemplar, inventou essa.
Na terça-feira (20), foi publicado no diário oficial do município a portaria nº 36/2018,
que além de polêmica, pode
criar um precedente perigoso.
Digo isso, porque ao determinar a 'complementação de
aposentadoria percebida' pelo
Regime Geral da Previdência
Social (RGPS) a uma funcionária, o presidente da Câmara
Municipal de Castro, José Otávio Nocera (PMDB), talvez
desconhecendo a encrenca que
está provocando, permitirá que
qualquer servidor público do
município exija esse mesmo
direito. Já pensou? A prefeitura
quebra!

PRESIDÊNCIA
Quem já tinha desistido
de concorrer à presidência da
Câmara de Castro, mas agora
volta a mostrar interesse, é a
vereadora Maria de Fátima
Barth Antão Castro. O motivo
não se sabe, mas a pressão
para que a presidência da Casa
vá para o sobrinho do prefeito,
não está agradando os demais.
Tem gente que não quer mais
comer no mesmo pires.
MEGA-SENA
Sempre fui avesso a jogos
de azar, mas confesso que os
R$ 70 milhões que serão sorteados neste sábado pela MegaSena faz brilhar os olhos. Para
quem gosta de fazer uma fesinha, boa sorte.

APOSENTADA
O assunto ainda vai criar
muitos questionamentos, mas a
funcionária, que não tem nada
com isso, agradece! Por outro
lado, uma pergunta precisa ser
respondida. Se ela contribuiu a
vida inteira pelo teto máximo
para se aposentar, que seria,
se não falha a minha memória,
R$ 5 mil, como ela poderia
gozar de vantagens, recebendo
mais, muito mais? Talvez um
advogado especialista consiga
explicar. Convite está feito.

COGUMELOS
Nesta sexta-feira (23)
acontece no Memorial de
Imigração Holandesa o 1º
Simpósio da Cadeia Produtiva de Cogumelos. O evento
é nacional, com mais de 170
participantes, com três estados
representados e 80 municípios
participando.

NÃO FOI O MARIDO
Outra questão que está
gerando buchicho é o requerimento do vereador Rafael Rabbers que pede ao executivo que
estude reajuste de salário aos
professores da rede municipal
de ensino. Ele considera baixo,

O Black Friday, evento varejista de origem norte-americana,
famoso pela concessão de descontos vultuosos, ocorrerá no Brasil
no próximo dia 23 de novembro de
2018, tendo por principal cenário
o comércio digital. Mesmo que no
Brasil os descontos não costumam
ser tão atrativos como nos EUA, a
Black Friday tem se expandido em
território brasileiro, contando com a
adesão maciça das grandes empresas do comércio varejista nacional.
Com a proximidade de tal
evento, bem como das compras de
finais de ano, o consumidor deve
redobrar os cuidados com as compras realizadas por meio virtual,
pois muito embora o E-Commerce
já tenha se solidificado ao longo
dos últimos anos no Brasil, especialmente pela difusão acentuada
da internet e de aparelhos eletrônicos (smartphones, tablets e computadores)em todas as regiões
do país, o consumidor deve ficar
alerta para não cair em ciladas
provenientes do comércio digital.
Neste sentido, sugere-se que
pesquise antecipadamente o preço
dos produtos ou serviços que
deseje adquirir no dia do evento,
possibilitando, assim, um efeito
comparativo para saber se os descontos ofertados no Black Friday
realmente são reais. Em se tratando de falsa oferta de desconto,
o consumidor deve acionar os
órgãos de proteção do consumo,
como o PROCON, para denunciar
as empresas que estão forjando as
benesses que deveriam conceder

para participar do evento.
Além de verificar a veracidade
dos descontos, que em boa parte
são ilusórios, o consumidor também deve ficar atento quanto à
procedência das Lojas Virtuais,
especialmente para evitar transtornos e ocorrências de fraudes.
Vale frisar que qualquer website
que promova vendas na internet
deve obrigatoriamente disponibilizar informações claras a respeito
do produto, serviço e do próprio
fornecedor. Exige-se, também, a
facilitação do atendimento ao consumidor, bem como respeito ao
direito de arrependimento.
Em caso de compras realizadas
em websites pouco conhecidos,
recomenda-se que o consumidor,
antes de finalizar a transação,
busque referências confiáveis a
respeito do fornecedor do produto
ou do serviço ofertado, especialmente nos casos de promoções
extremamente vantajosas, onde há
um risco maior de ocorrências de
fraudes.
Recomenda-se, ainda, que o
consumidor imprima todas as telas
e documentos necessários à confirmação da efetividade da operação
realizada na internet, visto que tais
impressos futuramente poderão
ser utilizados para embasar possíveis reclamações ou até mesmo
demandas judiciais.
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JOSÉ ALMEIDA FONSECA

A Revista VUP lembra
A visita da Regina Duarte
à Castro por ocasião do baile
beneficente da Rede Feminina de Combate ao Câncer,
gestão Ieda Torres Almeida,
e Centro Espírita Paulo de
Tarso, realizado no clube da
ACEC.
O evento foi uma demonstração robusta do esforço
coletivo em beneficio dos
menos favorecidos.
A Rede Feminina e o
Centro Espírita colocam no
seu rótulo de agradecimento
o nome da Prefeitura Municipal de Castro e do ex- prefeito Rivadavia Menarim.

* Ismael Moisés de
Paula Junior, especialista
em relações de consumo
do Massicano Advogados.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

ERRAMOS

UEPG INVESTE
A Universidade Estadual
de Ponta Grossa investirá R$
4 milhões na construção do
novo Bloco de Ambulatórios
e Ala Acadêmica do Hospital
Universitário.

Na na edição de número 3201 - 20 a 22 de novembro de 2018 - publicamos na chamada de capa 'Cida deixará Estado com R$ 5 bilhões em caixa'.
Nesse caso faltou a letra 'b' no bilhões. Também na capa, título 'Número de
mortes no feriadão cai para 44%', o certo é 'Número de mortes no feriadão
cai 44%'. No títuto 'Investimento Florestal no Paraná vai orientar políticas
públicas', página 3, foi digitado o acento de forma equivocada na palavra 'política'. O mesmo para a palavra hortifuti, na página 4, no título da matéria
'Hortifruti gera trinta empregos para tibagianos'. Desta forma, para que não
pairem dúvidas, retificamos os erros agora.

23/11 - Dia do Engenheiro Eletricista
Dia Mundial de Ação de Graças
24/11 - Dia do Quadro Auxiliar de Oficiais
25/11 - Dia Nacional do Doador de Sangue
Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres
26/11 - Dia do Corpo Auxiliar da Marinha
Dia Interamericano do Ministério Público
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
23/11

Temperatura

Umidade

27 ºC
15 ºC

95%
96%

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

Sábado
24/11

23

ºC

16 ºC

95%
96%

Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde chuvosa e noite com temporal.

Domingo
25/11

21 ºC
16 ºC

99%
98%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Segunda
26/11

18 ºC
15 ºC

94%
96%

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 22/11/2018
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PEDIDO FOI APRESENTADO PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ratinho Jr. pede orçamento reduzido
Divulgação

Alteração
segue a mesma
proposta
apresentada
por Plauto
Da Assessoria
Durante reunião na tarde
desta terça-feira (20), o governador eleito, Carlos Massa
Ratinho Jr., pediu aos deputados Ademar Traiano e Plauto
Miró Guimarães Filho, presidente e primeiro secretário
da Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná
(ALEP), que enviem à governadora Cida Borghetti um ofício pedindo mudanças na Lei
de Orçamento do Estado.
A alteração reduzirá o
índice percentual do repasse
que é feito anualmente à ALEP

Ratinho Junior e Plauto Miró, com Ademai Traiano, presidente da Assembleia Legislativa

que hoje é 3,5%, passando
para 2,5%. A alteração segue
a mesma proposta apresentada
na semana passada pelo deputado Plauto Miró por meio de
um Projeto de Lei. A mudança

provocará um corte imediato
de R$ 135 milhões, dinheiro
que vai incrementar o caixa do
governo já a partir do próximo
ano.
Para o governador eleito,

é importante ter esse valor
disponível para otimizar os
serviços em favor da população. “Esse dinheiro que a
Assembleia deixará de usar
vai permitir investimentos em

Cida destaca imprensa do Interior
Divulgação

Representantes dos 20 jornais que integram a ADI-PR

A governadora Cida Borghetti recebeu na terça-feira
(20), em Curitiba, diretores de
jornais que compõem a Associação dos Diários do Interior do
Paraná (ADI-PR). O secretário de Estado da Comunicação
Social, Alexandre Teixeira, e o
deputado federal, Ricardo Barros, participaram do encontro.
Cida destacou a boa relação com a imprensa e seu
importante papel na divulgação de pautas do Governo do
Estado, com foco nos bons
projetos que impactam diretamente na vida da população.
“Nosso foco é levar boas ações
à população, governamos para
as pessoas”, disse Cida, ressaltando que a mídia regional é
um meio essencial para alcançar os beneficiários das políticas públicas.
A governadora também
falou sobre o processo de
transição e a relevância de
levar informações sobre esta
etapa de governo. “Começamos a transição de governo de
maneira tranquila, responsável
e transparente. Nossa intenção
é mostrar os bons projetos que
se refletem nos paranaenses e a
imprensa é fundamental nesse
processo”, afirmou.
O secretário Alexandre
Teixeira também enfatizou
a importância dos veículos
de comunicação do interior.
“Tem um papel relevante para
a sociedade, garantindo o
direito do cidadão de acesso
a informações sobre as ações
do governo, sobre a aplicação
dos recursos públicos e sobre
os resultados desta atuação nas
condições de vida da população”, disse Teixeira.

Segundo o secretário, a
mídia regionalizada contribui
para que o Estado conheça as
necessidades e reivindicações
da sociedade. “A imprensa
também contribui para detectar demandas locais e encaminhá-las ao governo. Por
isso, ressalto a parceria com
toda a imprensa do interior do
Paraná”, afirmou.
Profissionalismo
Em nome dos demais diretores, o presidente da ADI-PR,
Nery José Thomé, destacou
a relação com o Governo do
Estado e o profissionalismo da
equipe governamental na condução de uma gestão transparente.
“Com toda a certeza, a
primeira mulher governadora
do Paraná deixa um legado
pautado na transparência, na
abertura e na luta contra a corrupção, medidas esperadas por
toda a população. Um mandato
tranquilo e equilibrado que
ficará na história política do
Paraná”, disse ele.
Thomé enfatizou, ainda,
sobre a relação de respeito
entre a imprensa e o Governo
do Paraná. “O governo é um
gerador de notícias positivas
que temos o prazer em divulgar. São ações que impactam
na economia e toda a sociedade”, disse.
História
A Associação dos Diários
do Interior do Paraná (ADI-PR)
foi criada em 1995 e os 20 jornais filiados à entidade chegam
em 366 municípios do Estado.
Somados, os veículos imprimem
diariamente cerca de 255 mil
exemplares e atingem aproximadamente 1.500.000 leitores.

Cida Borghetti é cumprimentada por Sandro A. Carrilho

JORNAIS PRESENTES AO ENCONTRO
* Tribuna do Interior
(Campo Mourão) - Nery
José Thomé e Dorlly Thomé

* Correio do Povo
(Laranjeiras do Sul) Joice Fabrício

* Tribuna de Cianorte
(CiaNorte) - Jedaías Belga

* O Presente (Marechal
cândido Rondon) - Arno
Kunzler, Lorena Kunzler
e Maria Cristina

* Página Um (Castro) Sandro Carrilho
* Gazeta Regional (Goioerê)
- Jucelino Costa dos Santos
* Diário do Norte (Maringá)
- Franklin Silva e Ângela
Good

* Diário do Sudoeste
(Pato Branco) - André
Almeida e Edegar del Sent
* O Comércio (União da
Vitória) - Caíque Agustini

* Agora Paraná (Pinhais) Sady Ricardo

* Jornal Hoje (Cascavel/
Umuarama) - Jadir
Zimmermann

* Diário dos Campos (Ponta
Grossa) - Wilson Oliveira

* Tribuna Hoje (Umuarama)
- Jadir Zimmermann

* Metrópole (São José dos
Pinhais) - Maurício Mosson

* O Paraná (Cascavel) Jadir Zimmermann

* Jornal do Oeste (Toledo) Armando Manfrói

* Folha de Londrina
(Londrina) - Sérgio Oliveira

* Folha Extra (Wenceslau
bráz) - Alceu Júnior

* Folha do Litoral News
(Paranaguá) - Antônio
Saad Gebran e Jacqueline
Guimbala

* Jornal de Beltrão (Francisco Beltrão) - Ivo Pegoraro
* Extra de Guarapuava
(Guarapuava) - Ademir
Fagundes

devolver todo ano sobras de
caixa. Já está comprovado
que não usamos todo o orçamento a que temos direito,
portanto não é justo que esse
dinheiro fique imobilizado, até
a formalização dos estornos”,
completou Plauto.
O presidente Ademar
Traiano, que também apoia
a redução do Orçamento da
ALEP, garantiu que assim que
o Palácio Iguaçu encaminhar
a mensagem alterando a Lei
Orçamentária, vai colocar em
votação o mais rápido possível.
“Queremos votar antes do
recesso parlamentar, pois esse
entendimento que estamos
tendo com o novo governador
é promissor. Já fazemos as
devoluções, agora vamos oficializar e antecipar a entrega
do dinheiro que não usamos”
apontou Traiano.

EM BRASÍLIA

NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

Da Assessoria

políticas públicas que incluem
as melhorias de infraestrutura
e de serviços como saúde,
educação e segurança”, argumentou.
Uma vez aprovada, a alteração na legislação vai garantir
mais de R$ 500 milhões nos
próximos quatro anos para
essas finalidades.
“Fico feliz em ver que o
governador Ratinho Jr. encampou a proposta de cortar o
orçamento da Assembleia. A
participação dele vai encurtar
caminho e agilizar todo o processo” afirmou Plauto.
A iniciativa de cortar o
orçamento da Assembleia tem
como base as devoluções feitas aos cofres do Estado desde
2011. Resultado da economia
promovida pela administração
da ALEP que já soma mais de
R$1,3 bilhão.
“A Assembleia costuma

* ADI-PR (Curitiba) Ricardo Takiguti

Pauliki pede atenção na
reposição de médicos
Buscar soluções para a falta
de médicos. A saída dos quase
8,3 mil médicos cubanos do
programa Mais Médicos compromete o atendimento à saúde
primária pública em todo o país.
A gravidade da situação pode ser
exemplificada em Ponta Grossa,
que perdeu 75% dos profissionais. Diante deste cenário, o
deputado estadual Marcio Pauliki
esteve esta semana em Brasília
requerendo atenção especial para
a região que atua.
“Mesmo com os prefeitos tentando remanejar profissionais para
tentar amenizar a situação, em
alguns casos como Ponta Grossa
a alta dependência dos médicos
cubanos fez com que a área de
saúde básica do município ficasse
totalmente refém destes profissionais que agora deverão retornar ao
seu país”, enfatiza Pauliki.
Como base de comparação,
conforme aponta o edital do programa Mais Médicos publicado
esta semana, algumas cidades
como Londrina irão repor 10
profissionais; Foz do Iguaçu, seis;
e Curitiba, cinco. A necessidade
de reposição de Ponta Grossa é
de 56 novos médicos. “Das 458
inscrições abertas pelo governo
federal esta semana para 176
municípios paranaenses, mais de
12% é apenas para Ponta Grossa.
Por isso, estamos reforçando às
autoridades federais uma atenção
e dedicação maior a nossa questão local”, ressalta Pauliki.
“Recebemos a preocupação
legítima do deputado Pauliki e

imediatamente tomamos providências mais específicas para sua
região através do Ministério da
Saúde”, relata Carlos Henrique
Sobral, da Secretaria de Governo
da Presidência da República.
Os vereadores de Ponta
Grossa Jorge da Farmácia e Dr.
Magno também manifestaram
preocupação sobre a falta de
médicos na cidade. "Essa é uma
situação crítica e merece toda a
atenção de nós e dos vereadores
da Câmara Municipal. Destaco
os vereadores Jorge da Farmácia
e Dr. Magno que atuam na área e
tem nos abastecido com informações atualizadas e técnicas a todo
instante", afirma Pauliki.
Pauliki também sugeriu algumas questões importantes para a
área da saúde, entre elas, a implementação de política pública para
que alunos de Medicina formados
por universidades públicas e com
ajuda do Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior
(FIES) prestem obrigatoriamente
serviços pelo SUS em um determinado período como forma de
contrapartida a sociedade.
Outra proposta do Pauliki é
a criação de um plano para que
os municípios possam contratar médicos do particular para a
prestação de serviço público em
seus próprios consultórios. “A
prefeitura pode e deve cortar os
gastos com despesas não prioritárias e usar parte desse recurso
para pagar pelos serviços médicos
para que a população possa ser
atendida”, explica o deputado.

PARA PROFESSORES

Vereador requer melhor
remuneração a professores
O vereador Rafael Rabbers
apresentou, na última sessão da
Câmara Municipal de Castro,
o Requerimento 2018/2018,
questionando a possibilidade de
aumento salarial para os professores da rede municipal. Segundo
o legislador, os salários não são
atraentes, em especial dos professores que possuem graduação
mais elevada.
“Observamos que a remuneração dos professores deixa a
desejar sobretudo daqueles que
possuem mestrado ou doutorado.
Quando um professor conclui uma
dessas graduações, o aumento
salarial é baixo, sendo que os
gastos para a conclusão desses
cursos é bastante elevado. Então,
a remuneração não incentiva estes
profissionais seguirem estudado”,
explica Rabbers.

Segundo dados da Secretaria
Municipal de Educação de Castro, o Município conta com 775
professores no quadro de funcionários, sendo que apenas dois
possuem mestrado e um possui
doutorado. Para o vereador, por
isso é preciso rever a tabela salarial, como uma forma de incentivo
para os profissionais seguirem se
aprimorando e isso impactaria
positivamente na formação dos
alunos castrenses.
Apesar do Requerimento, o
vereador acredita que é difícil uma
grande reforma nos salários dos
profissionais da educação, visto o
orçamento do Município ser bastante apertado e devido ao limite
de gasto com pessoal. No entanto,
Rabbers lembra que é importante
levantar o debate, pois é preciso
dar um primeiro passo.
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TIBAGIANAS FORAM AS ÚNICAS A SEREM CAMPEÃS DA CATEGORIA, COM PONTUAÇÃO MÁXIMA

Bailarinas são recebidas com festa
Divulgação

Também
conquistaram
prêmio de
figurino e
produção por
outra obra
Tibagi - As bailarinas da Escola
Municipal de Dança de Tibagi
(EMD) foram recebidas com festa
pelos tibagianos nesta quarta-feira
(21), depois da conquista inédita
no Torneo Universal Dance, em
Córdoba, na Argentina, onde conseguiram a classificação para a
competição Live Dance México, em
abril do ano que vem, em Veracruz.
O grupo também classificou-se
para o Universal Dance, em Florianópolis, em junho de 2019.
Mais de 10 mil bailarinos de
Brasil, México, Chile, Argentina,
Uruguai, Paraguai e Colômbia
estiveram nesta etapa do evento na
Argentina. Tibagi foi a única escola
pública presente na competição,
que junto com outras escolas e
grupos privados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Paraná representaram
o Brasil no torneio.
Uma carreata com familiares
e admiradores percorreu as principais ruas da cidade, em carro
aberto da Defesa Civil, para mostrar as conquistas na competição.
O prefeito Rildo Leonardi está
realizado com o desempenho da
professora Ana Karina Cruz e das
14 bailarinas que representaram
Tibagi, pela primeira vez, fora do
país. “Como prefeito desta cidade
sei que essa conquista marcará
para sempre a história do nosso

Carreata
com familiares
e admiradores
percorreu as
principais ruas
da cidade

Agradeço muito por ela estar aqui
(Córdoba) e ter conseguido sair
vitoriosa. É muita alegria”, frisou.

Bailarinas exibem o troféu em frente ao Palácio dos Diamantes, com Rildo e Helynez
município. Tibagi tem uma referência artística muito grande,
sempre teve essa tendência, mas
agora confirmamos que temos
talentos únicos e que merecem
ser reconhecidos. A Prefeitura
reconhece o trabalho primoroso
da Escola Municipal de Dança,
através da professora Ana Karina,
e não só pelo trabalho com este
pequeno grupo, mas sim, com as
mais de 100 alunas que frequentam as aulas na Casa da Cultura.
Nosso objetivo, de continuar
investindo na cultura do nosso
município, vai continuar e crescer
cada vez mais. Agora rumo ao
México”, comemorou o prefeito.
O representante do Universal
Dance no Brasil, Alessandro Leo,
elogiou a participação de uma
escola pública na competição. "É
muito raro ver iniciativas como
esta, de uma escola ser mantida
com recursos públicos e ter um

nível tão alto como foi apresentado
aqui em Córdoba. É um exemplo
que deveria ser seguido. Tibagi
está de parabéns", destacou Leo.
Um dos jurados da competição, Diego Andrade, enalteceu a
qualidade técnica das meninas.
"Elas apresentaram um nível técnico muito apurado no palco. O
trabalho da professora precisa ser
reconhecido e a dedicação das
meninas ficou visível. Elas têm um
futuro brilhante pela frente", opinou Andrade.
A professora Ana Karina
Cruz considera que a missão foi
cumprida. “Eu cumpri com meu
objetivo de vir até aqui, depois
de muita dedicação e missão
cumprida, temos a classificação
e agora pensar no futuro, estou
muito feliz e realizada porque o
objetivo foi atingido. As meninas
cumpriram com o proposto.
Tudo foi feito com tanto cari-

nho, as meninas se dedicaram
muito. A gente sempre espera
melhor, mas resultado a gente só
vê no palco mesmo. E o palco é
imprevisível, por mais que você
treine, é um momento único ,são
poucos minutos para você mostrar
o que treinou, que no caso aqui,
foram seis meses de dedicação, e
que agora foram recompensados
com essas conquistas maravilhosas”, exaltou a professora.
Para a bailarina da EMD,
Stephanie Santos Prazeres, a
participação em Córdoba será
inesquecível. “Nunca imaginei
que estaria aqui, que chegaria tão
longe. É um sonho realizado. Estou
muito feliz”, destacou. Sua mãe,
Édina Souza Santos, que acompanhou a filha na viagem, também
considera a experiência única. “É
muito mais do que jamais pude
imaginar. Minha filha, com apenas
10 anos tendo essa oportunidade.

APÓS DESTAQUE EM CONCURSOS

DEVIDO A IRREGULARIDADES

Prefeitura de Carambeí interdita Synergia
Carambeí - A Prefeitura
Municipal de Carambeí emitiu
um auto de interdição e lacração, no dia 19 de novembro,
a fim de que fossem cessadas
as atividades da termoelétrica Synergia, que operava no
município sem a devida documentação legal. A empresa atuava sem o laudo de vistoria do
Corpo de Bombeiros e estava,
portanto, em termos irregulares com a Prefeitura.
Já no dia 10 de setembro,
a Prefeitura havia notificado a
termoelétrica para a apresentação dos documentos que regularizasse a situação da empresa,
com o prazo de quinze dias
para cumprimento das normas. Entretanto, a Synergia se
manifestou somente no dia 09

Divulgação

Fumaça expelida além de incomodar, poluia
de outubro, quase um mês após
o prazo imposto pelo órgão
público.
De acordo com o Diretor
do Departamento de Tributação, Lucas Fernandes de Oli-

População já
pode escolher
seus artistas
Palmeira - Já está disponível
no site da Prefeitura Municipal de
Palmeira a enquete para a população ajudar a escolher os artistas
que se apresentarão na XI Expo
Palmeira, que acontece em 2019.
A votação na consulta pública, que
conta com uma relação de nomes
com cerca de 70 atrações musicais, pode ser realizada através do
link https://goo.gl/Eq9NHx até o
dia 14 de dezembro.
Para participar da votação o
internauta deverá acessar o formulário e terá quatro opções para
votar, escolhendo os artistas de
acordo com sua preferência. A
pesquisa faz parte de estudo que
busca avaliar e atender o gosto
popular. Lembrando que o resultado será apurado e as atrações
mais votadas passarão por análise
que incluem custo, logística, datas
dos artistas e outros elementos.

veira, após várias reclamações
de populares, o município buscou solucionar a questão de
forma amistosa e recomendou
as adequações a fim de que o
empreendimento continuasse

em funcionamento, entretanto
tais recomendações não foram
cumpridas.
A população local também
vinha contestando a termoelétrica devido a emissão de fumaça
e fuligem vindas da empresa.
Sendo assim, no dia 12 de
novembro, o Ministério Público
do Paraná enviou notificação
extrajudicial, onde recomendava
a paralisação das atividades da
Synergia, devido às condições
que estavam operando.
A termoelétrica Synergia
fabrica e comercializa energia
e exercia suas atividades no
município de Carambeí há 5
meses.
A reportagem buscou, sem
sucesso, falar com os responsáveis pela empresa.

NESTA SEXTA-FEIRA E SÁBADO

EXPO PALMEIRA

Festcam abre com a categoria infantil
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A sétima edição
do Festival Carambeiense de
Música (Festcam) acontece hoje
(23) e sábado (24) no Clube
Social de Carambeí, a partir das
19 horas.
Na sexta-feira (23) sobem
ao palco os candidatos na categoria Kids - 12 inscritos na categoria infantil e os 11 candidatos
na categoria infanto juvenil. No
sábado será a vez da categoria
adulto, com 21 concorrentes.
De acordo com o diretor do
departamento de Cultura, Rosnei Rodrigues, o evento objetiva
incentivar estudantes e comunidade em geral a interessar-se
pela arte, aprimorando a cultura
musical e revelando novos talentos no município.
Rosnei lembra que o Festcam teve sua primeira edição
realizada em 2005, onde os

Córdoba
A EMD trouxe na bagagem,
cinco premiações importantes:
1° lugar com a Coreografia Navio
Negreiro, que permitiu a classificação para o Live Dance, no
México, em 2019;
Melhor produção e figurino com a coreografia Zabundê
Durinô; 1° lugar com a coreografia Clown, que classificou o grupo
para Universal Dance em Florianópolis, em junho de 2019; 2°
lugar com a coreografia Rihana;
Melhor Coreografia Estrangeira
com a coreografia Clown.
Para a viagem, que levou mais
de 40 horas, de ônibus, uma
comitiva de pais, assessoria de
comunicação, professores e coordenadores da prefeitura municipal
foram para dar apoio.
No primeiro dia elas já participaram de um workhop de Hip

Hop/ Funk de três horas com os
integrantes do grupo The Boys
Oficial. O representante do Universal Dance no Brasil e também
um dos professores que ministrou
as aulas, Alessandro Leo, elogiou
a participação de Tibagi. “Foi
muito bom, a aula ficou lotada,
a galera de Tibagi representou
muito bem, ficou até a última
aula. A gente fez três horas de
aulas seguidas e as meninas se
mantiveram firmes, mesmo cansadas depois de 40 de viagem.
Tamo junto Tibagi”, disse Leo.
Um dos workhops do evento
foi ministrado pela professora
Ana Karina Cruz e reuniu mais
de 100 alunos na aula de Dança
Afro. “Achei muito sensacional,
muito positiva, muito legal ver a
representatividade do Brasil aqui.
É uma aula incrível, traz mais de
cultura africana pra gente. Foi
muito bacana, deu para aprender bastante”, opinou a bailarina
Mariana Cajado, do interior de
São Paulo, Mairinque.

Clube Social de Carambeí sediará hoje e amanhã o Festcam
participantes concorriam em
duas categorias: popular e sertanejo. “O Festival ficou em
hiato por sete anos, e em 2018
retorna com algumas mudanças”. A sétima edição do evento
terá como novidade a categoria
Kids, onde crianças de 06 a 15
anos poderão competir, e conta
também com o acompanhamento
musical de uma banda disponível
para todos os participantes.

O evento é realizado pela
Prefeitura Municipal, por meio
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria
com Ação Social Casa Padre
Theodorus.
Serviço
A entrada será 1 kg de alimento não perecível, que será
revertido para Ação Social Casa
Padre Theodorus.

Alunos são premiados
Jaguariaíva - Em reconhecimento ao empenho de alunos
e professores orientadores que
tiveram destaque em três tipos
de concursos educativos neste
ano, a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte
(Smece) promoveu na terça-feira
(20), na Escola Municipal Prefeito Aristides Soares, cerimônia
de premiação.
Pais e responsáveis, professores e alunos assistiram no
ginásio de esportes da escola
à entrega de certificados em
premiações da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica), Projeto Vamos
Ler e Agrinho. Antes da certificação, deixaram mensagens ao
público a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte, Alcione Lemos;
o diretor do Jornal da Manhã e
Portal A Rede, Eloir Rodrigues;
a diretora escolar Lucia Helena
Santos e a diretora de Educação,
Andreia Valentim.
A vice-prefeita e secretária
Alcione Lemos, parabenizou aos
vencedores e destacou que na rede
municipal de ensino são firmadas
parcerias para desenvolvimento
de projetos que oferecem vivên-

cias pedagógicas diferenciadas.
A diretora de Educação, Andreia
Valentim, acrescentou que esses
projetos têm potencializado os
ensinamentos em sala de aula
e ajudado o município a atingir
altos índices de desenvolvimento
educacional.
Entre as premiações do dia
estiveram as da OBA, concurso
que a Escola Prefeito Aristides
Soares prestigia desde 2013.
As medalhas da OBA deste
ano foram conquistadas pelos alunos Thayla Francine de Andrade
de França (prata), Lukas Gabriel
Labres de Almeida (bronze) e
Maria Eduarda de Souza Cardoso
(bronze). Já nesta edição do Agrinho houve trabalhos selecionados
para participação, diferente do
ano passado, quando Jaguariaíva
chegou às finais.
No Vamos Ler, dois alunos
jaguariaivenses estão entre os vencedores da região no concurso do
Projeto Vamos Ler Geração Digital. São eles Paola Marcely Paes
dos Santos, da Escola Municipal
Antônio Fanchin, e Bruna Eloisa
Vieira Sampaio, da Escola Municipal Prefeito Aristides Soares.
As categorias foram Melhor Texto
e Melhor Fotografia.
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3 A 0 PARA O RIBEIRÃO

Técnico diz
que foi a pior
partida na
competição

na história da Superliga. O time
treinado por Marcos Pacheco
reencontrou o bom jogo e não
deu chances ao Caramuru Vôlei,
vencendo por 3 sets a 0, com
parciais de 20/25, 19/25 e
20/25, somando agora na competição quatro pontos.

Da Redação

Opinião

Não foi desta vez que o
Caramuru Vôlei conquistou a
sua primeira vitória, dos cinco
confrontos em que disputou
na Superliga Cimed de Vôlei
2018/2019. Em uma noite de
pouca inspiração, a equipe masculina comandada pelo técnico
Fábio Sampaio, saiu derrotada
frente ao São Francisco Saúde
/ Vôlei Ribeirão, na Arena Multiuso, em Ponta Grossa.
Já para o Vôlei Ribeirão, a
vitória foi a primeira do clube

Em entrevista à reportagem
do Página Um, no dia seguinte
a derrota, Sampaio descreveu
o time como apagado dentro da
arena, "talvez a pior partida do
Caramuru, desde a sua sobrevida
em Ponta Grossa". O técnico
disse que a equipe jogou sem
raça, sem bril, creditando a partida ruim para um todo, comissão técnica, atletas, "um branco
geral", resumiu. Para Sampaio,
o jogo era extremamente importante, pois a sua equipe disputa com um adversário direto,

embora a seleção ribeirão-pretana possua um orçamento muito
maior em relação ao Caramuru,
mais próxima da realidade de
outros adversários.
O próximo jogo do Caramuru é contra o Maringá e independente da pontuação, sempre
será uma partida bastante difícil.
Eles vem de duas vitórias, e o
Caramuru de derrotas. Sampaio
afirmou que o Maringá jogou
muito bem contra o Itapetininga,
e venceram o Ribeirão lá por três
sets a zero.
Agora, continua o técnico,
é se concentrar. "Fizemos dois
treinos nessa quinta-feira, tivemos uma conversa longa com
os atletas, para que essas coisas não aconteçam, para pontuar contra o Maringá e trazer a
vitória que tanto nos interessa",
concluiu.

EM CARAMBEÍ

Material esportivo chega às escolas
Da Assessoria
Carambeí - O prefeito
Osmar Blum (PSD) recebeu
das mãos do vereador Sergio Luis de Oliveira (PSD) o
repasse de materiais esportivos que serão destinados para
escolas municipais e Apae

Carambeí, viabilizados através de emenda parlamentar do
deputado federal Aliel Machado
(PSB), no valor aproximado de
R$ 30 mil.
Os kits são compostos por
bolas, no total 80 unidades,
para as modalidades de futebol,
futsal, vôlei e basquete e bolsas

e 90 bolsas que serão destinadas para a Apae. Sergio lembra
que neste ano já haviam sido
viabilizados em torno de R$
100 mil em kits esportivos através do Governo do Paraná que
foram destinados para as escolinhas municipais que atendem
em torno de 700 crianças.

Divulgação / Rafael Gonçalves

Caramuru joga
apático e perde
Equipe princesina estava irreconhecível em quadra

EM CARAMBEÍ

Karatê é vice em pan-americano
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A equipe do Projeto Karatê Carambeí, da secretaria Municipal de Esportes e da
Academia Kiai Artes, participou
do 7º Campeonato Pan-Americano Interclubes, nos dias 9 a
11 de novembro, em Curitiba. A
equipe encerrou a competição em
segundo lugar geral das Américas,
e premiou oito atletas da modalidade nos estilos Kumite e Kata.
O instrutor Leandro Gaia descreve sobre o desempenho positivo
dos atletas no campeonato. “Foi um
resultado extraordinário de todos
os atletas participantes de Carambeí que subiram ao pódio, fruto de
muita dedicação de toda a equipe”.
Os alunos também foram treinados pela técnica Rosana Lima
Sinhuri e entre os atletas premiados estão Vitória Rodrigues, Carla
Meri Santos, Nathaly Bueno,
Henrique de Rooy, Otávio Stella,

Atletas do Projeto Karatê Carambeí conquistam o vice
Fernanda Bomfim, Cristiano da
Piedade e André Januário Leuch,
nos estilos kumite e kata.
Estilos
O Kumite tem como objetivo
demonstrar a efetividade tanto das
técnicas de ataque como de defesa,

como meio de aplicar na prática as
técnicas estudadas diante de um
adversário real. Já o Kata é uma
luta contra adversários imaginários, onde todo movimento tem
uma aplicação prática, de defesa
ou de ataque.
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ATIVIDADE ACONTECE NESTE SÁBADO NO PARQUE LACUSTRE

Cargill promove caminhada em Castro
Divulgação

Caminhada é
uma das 29
ações e trará
4.580 pessoas

COM A INICIATIVA PRIVADA

Concessão nos parques
vai incrementar turismo

Da Assessoria
Para
promover
um
momento especial de atividade física e integração entre
os colegas de trabalho e seus
familiares, a Cargill realiza no
dia 24 de novembro, a partir
das 8h30, no Parque Lacustre em Castro, a Caminhada
Essencial Para Você. A atividade celebra o programa
homônimo da Companhia
que reúne os benefícios e
parcerias oferecidos aos funcionários e seus dependentes
estimulando-os na busca do
protagonismo para uma vida
mais saudável.
A caminhada em Castro é
uma das 29 ações que envolvem 37 unidades da Cargill
no Brasil, totalizando 4.580
participantes. A Cargill procura atrair, motivar, recompensar e reter funcionários
que criem valor, contribuam

Parque Lacustre será o local da caminhada

para o sucesso da companhia
e que entreguem soluções inovadoras aos clientes. "Acreditamos que o estimulo à busca
por uma vida mais saudável
por meio de diferentes ações
e programas, como por exemplo essas interações entre os
funcionários e seus familiares, nos permitem promover a
prevenção e o cuidado com a
saúde", explica Simone Beier,
diretora de Recursos Humanos da Cargill no Brasil.

Caminhada
Lançado oficialmente em
outubro de 2017, o programa
integra ações que visam a saúde
e bem-estar dos funcionários
da Cargill e seus dependentes.
O objetivo é estimular a cultura
de autocuidado, autoconsciência e prevenção por meio da
busca de conhecimento para
o equilíbrio e a qualidade de
vida. O programa se divide
em quatro pilares, que contam
vários benefícios. O Essen-

cial para o seu Bem-Estar,
por exemplo, inclui Gympass
e eventos em datas temáticas;
o Essencial para a sua Saúde
engloba ações de comunicação
sobre prevenção e promoção da
saúde e programa de gestantes.
No Essencial Para a sua Vida,
o funcionário tem acesso a programas de educação financeira;
e no Essencial Para a sua Carreira se enquadram os programas voltados a desenvolvimento
de carreira.

A proposta do Governo do
Paraná, de delegar à iniciativa
privada a exploração dos serviços
públicos nas unidades estaduais de
conservação da natureza, é muito
positiva segundo avaliação do
secretário de Estado do Esporte e
Turismo, João Barbiero. O projeto
de lei sobre a matéria foi enviado
pela governadora Cida Borghetti à
Assembleia Legislativa na segunda-feira (19).
A medida projeto visa fortalecer ações de conservação e
potencializar a visitação dos locais,
estimulando o ecoturismo paranaense. “É uma iniciativa importante
para o desenvolvimento turístico
e ambiental do Paraná”, disse
Barbiero. “O processo agora está
pronto e estamos muito felizes
com essa missão dada por nossa
governadora e agora cumprida. A
iniciativa fará com que o turismo
seja cuidado pela iniciativa privada, em parceria com o Estado,
ampliando o potencial de negócios
dentro da cadeia do setor e respeitando sempre as questões ambientais”, afirmou o secretário.

A delegação se dará por meio
de licitação, na modalidade de
concorrência, e propõe conceder
condições para o desenvolvimento
do potencial ecoturístico das Unidades de Conservação. Dentre
os objetivos estão: incrementar o
número de visitantes, intensificar
as ações de preservação, promover a conciliação entre conservação e uso público, aumentar a
oferta de serviços aos visitantes e
gerar oportunidades de trabalho e
renda junto a essas unidades e às
populações do entorno.
A medida faz parte do projeto
Parques do Paraná – Conhecer
para Conservar, criado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos em 2015, e estão
contemplados no projeto os parques estaduais de Vila Velha, do
Guartelá e do Monge.
Atualmente, a gestão das unidades é feita pelo Instituto Ambiental
do Paraná (IAP). Para o diretor de
Biodiversidade e Áreas Protegidas
do IAP, Guilherme de Camargo
Vasconcello, explicou que a medida
é aguardada há tempos.

pediu.
O Governo
do Estado fez.

O Governo, que pensa nas pessoas, tem feito do Paraná um verdadeiro
canteiro de obras. São melhorias em diversas estradas, contornos e municípios:
• PR-323
• PR-445
• Rodovia da Uva
• Pinhais-Piraquara
• Contorno de Francisco Beltrão
• Contorno de Pato Branco
• Asfalto novo entre Mato Rico e Pitanga
• Asfalto novo entre Irati e São Mateus do Sul, e na ligação com
Coronel Domingos Soares

GOVERNO DO ESTADO.
FAZ POR VOCÊ, FAZ
POR TODO O PARANÁ.
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QUATRO MÉDICOS CUBANOS DEIXAM DE TRABALHAR EM CASTRO

Saída de cubanos abre processo seletivo
Desde a
terça-feira
médicos
cubanos já não
exercem função
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Com saída dos médicos
cubanos do Brasil, Castro
perderá quatro profissionais.
Apesar de ainda estarem no
município quando a matéria foi
escrita, na tarde de quinta-feira
(22), os médicos cubanos deixaram de prestar atendimento
nos postos de saúde castrenses já na terça-feira (20), por
volta das 11 horas. Após,
permaneciam aguardando os
trâmites legais e a providência
de logística para retornarem a
seu país. “Tínhamos, ao todo,
seis médicos do Programa
Mais Médicos em Castro, desses, quatro eram cubanos e
dois brasileiros com formação
no exterior, com o cancelamento do contrato entre Brasil e Cuba, saíram somente os

cubanos”, explica a secretária
municipal de Saúde, Maria
Lidia Kravutschke.
Os profissionais de Cuba
que trabalhavam em Castro
estavam lotados para atendimento nos Distritos do Socavão e Abapã, dois em cada
distrito e em suas respectivas
áreas periféricas. Entre ambas
as comunidades cerca de 30
postos de saúde recebiam atendimento dos cubanos.
A reportagem tentou entrevistar os médicos cubanos que
estão deixando o país, porém,
segundo uma delas, a coordenação da equipe não os permite
ceder entrevistas.
Vagas abertas
De acordo com a secretária, o município irá promover
teste seletivo, até no dia 29
de novembro, para selecionar
profissionais que ocuparão
temporariamente as vagas deixadas pelos cubanos. A seleção dos novos médicos deverá
ser feita por meio da apresentação de títulos, até no dia 1º
de dezembro. “O Ministério
da Saúde já abriu edital para
médicos brasileiros, para as
vagas que ficaram abertas em

todo país, e para Castro, nesse
edital foram disponibilizadas
três vagas, mas como sabemos
de toda a burocracia até a contratação efetiva, resolvemos,
em paralelo a isso, realizar
esse teste seletivo para suprir
a mão de obra do município”,
destaca Maria Lidia.
Podem se candidatar tanto
médicos castrenses, como
de outros municípios. Após a
seleção dos profissionais pode
haver remanejamento, inclusive
entre médicos já contratados
pelo município, o que não significa necessariamente que os
novos contratados atenderão
nos mesmos locais onde trabalhavam os médicos estrangeiros. “O processo de seleção não
será restrito apenas à médicos
de Castro, e após a escolha,
poderemos ter mais mudanças
na escala, já estamos fazendo
algumas, porque inclusive
houve interesse por parte de
alguns dos nossos médicos”,
explica a secretária.

Prefeitura irá
preencher vagas com
processo seletivo

NATAL SOLIDÁRIO

Alunos da APAE e senhoras do Lar
Mariliana esperam por padrinhos
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Com o intuito de atender aos desejos de Natal
das crianças e adolescentes
atendidos pela Associação
de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) de Castro, a
administradora Franciele Fontoura está promovendo, pelo
terceiro ano consecutivo, o
projeto ‘Natal Solidário’, que
consiste na confecção de cartinhas para papais noéis voluntários. A dinâmica escolhida
pela voluntária neste ano para
a divulgação das cartas, confeccionadas em parceria com
as professoras da unidade, foi
através do seu facebook. Nas
cartas, os alunos escreveram
o que cada um gostaria de
ganhar de presente de Natal.
Assim, os pedidos vão desde
material escolar até rádios
portáteis.
Após divulgação das cartas na rede social, as mesmas
foram sendo adotadas por
populares, e, dentro de poucos
dias já estavam praticamente
todas, apadrinhadas. “A adesão foi muito rápida, das 108
cartas, apenas uma pequena
minoria ainda não tem padrinho”, destaca.
O processo de recebimento
das doações e de entrega na
APAE também fica por conta
da voluntária. “Como eles
(alunos) terão uma festa de
Natal e de encerramento das
atividades anuais no dia 19
de dezembro, eu pedi a todos
os doadores para efetuarem a
entrega até no dia 10. Durante

esse tempo eu me comprometo em cobrar os padrinhos
e lembrar àqueles que possam
ter esquecido a data, para
garantir que nenhum aluno
fique sem presente”, explica.
Consequentemente, a entrega
dos presentes pedidos através
das cartas, ocorre na festa de
Natal da APAE. Quem desejar
colaborar com doações, adotando a uma das cartinhas,
pode entrar em contato com
Franciele Fontoura, através do
seu facebook.
Almoço para senhoras
do Lar Mariliana Barbosa
Franciele Fontoura também
abraçou a uma ação natalina
junto ao Lar Mariliana Barbosa, onde atualmente vivem
10 senhoras. Em parceria
com amigos e também com
padrinhos voluntários, ela irá
promover um almoço festivo
para as senhoras, no dia 16 de
dezembro, com direito a músicos, e outros atrativos. Neste
caso, ela também está em
busca de pessoas que possam
apadrinhar a cada uma das
moradoras do Lar. Os padrinhos terão a missão de almoçar na companhia delas, e de
levar um presente de Natal.
A administradora explica
como pretende divulgar a campanha. “Quero fazer um vídeo
com as próprias senhoras e
também divulgar no facebook,
para que as pessoas as vejam,
e, à medida que puderem adotem a uma delas para almoçar
junto no dia 16. A ideia do
almoço e de uma companhia
para cada uma delas é justa-

mente para que elas sintam o
carinho que muitas vezes não
têm na própria família, além
disso, elas são bastante solitárias de amigos e de familiares,
e o encontro será uma oportunidade para que possam
conversar e se sentirem menos
sozinhas, é como se fosse um
almoço de Natal em família”,
explica.
Para Franciele, que também pratica outras ações
beneficentes ao longo do ano,
são os doadores e voluntários
os que mais ganham com o
trabalho, mesmo que a intenção seja apenas a de ajudar e
fazer o bem ao próximo. “Eu
me identifico muito com tudo
isso, desde criança. Acho que
para que coisas boas aconteçam alguém tem que dar o
primeiro passo, e sempre que
posso eu dou esse primeiro
passo, em seguida, muitas
pessoas surgem como voluntárias, e, nós pensamos que
estamos fazendo o bem para
os outros, e estamos, mas
na verdade estamos fazendo
mais ainda para nós, porque é
extremamente gratificante ajudar o próximo”, menciona.
A voluntária também destacou a importância das parcerias de pessoas que a ajudam,
abraçando igualmente as causas. “Eu teria medo de lançar
essas campanhas se estivesse
sozinha, mas em todas elas
tem muita gente disposta a ajudar, e isso motiva e fortalece as
ações, porque eu sei que não
estou só, no objetivo de proporcionar um Natal mais feliz
a essas pessoas”, finaliza.

FOCO NA LEITURA

Mariana Garcez realiza Feira Literária
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Uma Feira Literária movimentou a Escola Municipal Mariana
Garcez Duarte durante a quintafeira (22), juntando alunos, pais,
professores e convidados. A realização da Feira culminou com o
encerramento das atividades de
um projeto realizado ao longo do
ano, em parceria com a Fundação Lemann.
Através do projeto, professores realizaram atividades
diversas com os alunos, durante
o período letivo, visando estimular a leitura e o desenvolvimento
na fluência da leitura entre
os pequenos. Entre as ações,
foram realizadas a ‘hora de leitura’ em sala de aula, uma vez
por semana, sacola da leitura,
nas quais os estudantes levavam
para casa livros para serem lidos
na companhia dos pais, e estudos específicos sobre obras e
autores clássicos da Literatura,
além de outras atividades.
Para mostrar um pouco do
que aprenderam e desenvolveram por meio do projeto, alunos e professores prepararam o
evento, onde foram apresentadas
músicas, peças de teatro de sombras e de fantoches, narração
de histórias – algumas inclusive,
criadas pelos próprios alunos a
partir de contos contemporâneos

de escritores estudados, além da
mostra de livros, produções textuais, maquetes e outras criações
próprias dos estudantes. “Foi
um dia bastante produtivo, com
resultados muito ricos em diversidade, e com o foco na Literatura, como é a proposta da feira”,
explica a diretora da Escola, professora Vivian de Oliveira.
Aberta para pais e familiares de alunos e tendo como
convidados também estudantes
de outras instituições, Casa da
Criança e Centros de Educação
Infantil do município (CMEIs), a
Feira recebeu cerca de 600 visitantes. A diretora também contou
que a adesão dos pais ao projeto
tem sido bastante positiva. “Ano
passado fizemos a primeira edição, e neste ano já trabalhamos
uma feira mais elaborada, e com
proporções maiores, onde houve
boa participação por parte dos
pais”, destaca.
E, para 2019 os profissionais
da Escola já estão pensando em
ampliações. “Queremos envolver
ainda mais a família dos alunos e
a comunidade escolar em geral.
Atualmente percebemos certo
interesse por parte dos demais
funcionários da escola, e gostaríamos de inclui-los no projeto
também, dando a oportunidade
do aprendizado e desenvolvimento da leitura e de novos
conhecimentos em geral, além

disso, é também perceptível que
quanto mais os pais se envolvem no aprendizado, mais os
alunos se desenvolvem, e aí está
a importância de inclui-los nas
atividades do dia a dia de seus
filhos”, cita Vivian.
Atualmente a Escola Mariana
Garcez tem 295 alunos matriculados, e todos participam do projeto de incentivo à leitura.
Avaliação do aprendizado
Junto à rotina de leitura e das
atividades lúdicas desenvolvidas
por meio do projeto, também
existe, por parte dos profissionais da escola, a preocupação
em medir o aprendizado dos
alunos. Para saber se de fato, as
dinâmicas aplicadas estão proporcionando
desenvolvimento
entre eles, as professoras da
escola realizam periodicamente
avaliações entre os estudantes,
medindo e registrando o avanço
de cada um. “Por meio da parceria com a Fundação Lemann,
tivemos acesso aos mecanismos
que podem ser usados para estas
avaliações, e, temos tido excelentes resultados. Antes de iniciarmos as atividades tínhamos
índices preocupantes de alunos
que não liam, ou que tinha grandes dificuldades, hoje 99% deles
já tem ótima fluência na leitura,
estamos muito felizes com os
resultados”, finaliza Vivian.

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: 9 99810290.

TERRENO
PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento
R$100.000,00. Tel.: 9 99438139.

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 por 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 UNO
Uno Economy, ano 2012, cor prata
2 portas, básico, R$15.500,00. Não
aceito troca. Tel.: 9 8857-0184 / 9
9817-5839 (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.

CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

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

SUMULA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA
Empreendimentos Florestais Santa Cruz Ltda cadastrada no CNPJ/MF
nº: 10.491.107/0001-33 torna público que irá requerer, junto ao IAP a
Licença Prévia para explotação de pequena cascalheira de saibro a ser
implantada na Fazenda Serena município de Doutor Ulysses Estado
do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – AA
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob n° 07.609.453/0003-20, torna público
que irá requerer, junto ao IAP, Autorização Ambiental para implantação de Passagem Molhada sobre o Arroio Santo Antonio, localidade
de Almas, Município de Jaguariaíva, Estado do Paraná.

Cris Arana - Tornearia CNPJ 28.342.180/0001-09 torna público que
irá requerer ao IAP, a licença prévia para manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária a ser implantada
na rua salvador natucci 1510 jardim das araucárias Castro PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Lúcia Laginski Macedo torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
de Operação para o empreendimento de suinocultura localizado na
estrada principal Campo do Cerrado S/N, Piraí do Sul - PR.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL

www.coquetel.com.br
Indivíduo que dá suporte financeiro a
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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

Áries: Você terá habilidade para
conversar e convencer as pessoas, o
que deve render bons negócios. Cuidado para não revelar informações
sigilosas. Romance secreto pode cair
na boca do povo.

Libra: Vai mostrar mais curiosidade e interesse no serviço. Ótimo
para investir em cursos e treinamentos. Programas diferentes podem
render novidades na paquera ou
novos estímulos para a vida a dois.

Touro: Os astros indicam uma
boa fase para ganhar dinheiro. Mas
pesquise bastante e só tome decisões quando estiver seguro(a). Fase
quente na união. Controle sua possessividade para não brigar.

Escorpião: Tenha cautela e
sabedoria ao lidar com grana para
não sair no prejuízo. Boa fase para
organizar suas coisas e descartar
tudo que não usa mais. Fortes emoções no amor.

Gêmeos: Aposte na colaboração e na parceria para conseguir o
que deseja, em vez de bater de frente
com as pessoas. Sinal verde para
falar em namoro ou casamento. Mais
diálogo e união no romance.

Sagitário: Trabalho em equipe
ou sociedade vai garantir ótimos
resultados. Se a parceria for com
parentes, concilie interesses sem brigar. Sinal verde para assumir compromisso ou fortalecer a união.

Câncer: Bom dia para se concentrar no serviço. Mas prefira se
isolar num canto tranquilo e agir a
sós. Evite acreditar demais nas pessoas, cuidado com fofocas e trapaças. Reforce a confiança na união.

Capricórnio: A saúde pode
exigir mais atenção. Evite se sobrecarregar no trabalho. Também é bom
ter cuidado com fofocas e mal-entendidos. A dois, esclareça dúvidas e
reforce a confiança com diálogo.

Leão: Você pode querer mais
liberdade para agir e investir em seus
projetos para o futuro. Mas deve ter
cuidado para não afastar demais as
pessoas. Ótimo astral no romance.

Aquário: Lua traz muita sorte,
entusiasmo e criatividade para você.
Terá ótimo entrosamento com os
colegas. Vai esbanjar charme e simpatia. Demonstre seu amor e carinho, sem perder tempo com ciúme.

Virgem: Carreira e família
vão disputar a sua atenção. Procure equilibrar seus interesses com
os dos parentes para evitar atritos.
União sujeita a discussões: respeite
as diferenças e saiba dialogar.

Tempero
que mata
lesmas por
osmose

VERMELHA
PRETA
BRANCA
PRETA
PRATA
VERMELHA
BRANCA

Peixes: Família e carreira vão
dividir sua atenção. A opinião e o
apoio dos parentes pode ter mais
peso em suas decisões. Pode retomar um antigo projeto no trabalho.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Lúcia Laginski Macedo torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Instalação para o empreendimento de suinocultura localizado na
estrada principal Campo do Cerrado S/N, Piraí do Sul – PR, válida até
13/10/2020.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato Rural de Arapoti, Sr. Dirceu Antonio Osmarini no uso de suas atribuições estatutárias convoca os associados da
instituição para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 27 de
novembro de 2018, no auditório do Sindicato, sito à rua Emiliano Carneiro, 1332, nesta cidade. Em primeira convocação às 09 h e 30 min.,
com a presença da maioria dos delegados representantes. Segunda e
última Convocação às 09h 40 min., com qualquer número de Delegados em condições de voto para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia:
1.Leitura da Ata anterior;
2.Orçamento para o Exercício de 2019;
3.Assuntos Gerais;
Arapoti, 13 de novembro de 2018
Dirceu Antonio Osmarini
Diretor Presidente

SEXTA-FEIRA, 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2018

Divulgação

Divulgação

Cápsulas foram encontradas no chão
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Divulgação

Porta principal foi estilhaçada

Veículo Jetta abandonado pelos ladrões

POUCO EXPLOSIVO FRUSTRA AÇÃO

Ladrões explodem dois caixas do BB
Divulgação

Bandidos
conseguem
fugir mesmo
perseguidos
Da Assessoria
Carambei - Seis meses
após o último assalto a agência do Banco do Brasil, de
Carambeí, ladrões voltam a
agir e desta vez tentam explodir dois caixas eletrônicos,
isso por volta das 4h30 desta
terça-feira (20).
Diferente da ação anterior
onde os ladrões conseguiram
levar certa quantidade em
dinheiro, e fazer reféns, neste
crime foram utilizados explosivos, não forte suficiente para
estourar os caixas e ter acesso
ao dinheiro.
Segundo a Polícia Militar de Carambeí, eram cinco
os criminosos que se aproxi-

Explosivo não foi forte para destruir os caixas

maram da agência portando
explosivos e armas de grosso
calibre.
Sem conseguir o dinheiro,
os ladrões empreenderam fuga
em um veículo Jetta, mas acabaram se deparando próximo a
Ponta Grossa com viaturas da
PM. Na perseguição houve
troca de tiros.
Mais tarde, descobriu-se
que o carro utilizado estaria
abandonado na estrada do
Talco, com os criminosos se
embrenhando em um matagal.
No veículo, policiais encontraram objetos usados no crime.
Ainda conforme a polícia,
apesar do furto não ter ocorrido, a agência bancária ficou
danificada. No local, foram
recolhidas pelo menos seis
cápsulas de fuzil deflagradas.
Em nota, o Banco do Brasil informou que o Esquadrão
Anti-bombas da PM fez vistoria no local para verificar a
possível existência de artefatos
explosivos.

Em Maio
Ladrões
fortemente
armados trocaram tiros com
a polícia durante assalto a
mesma agência do Banco do
Brasi, mas de dia, por volta
das 10h45 de uma quartafeira (9).
De acordo com a Polícia
Militar (PM), pelo menos
cinco criminosos participaram. Eles fizeram dois vigilantes reféns. Na hora de
fugir, porém, depararam-se
com um carro da PM estacionado em frente ao banco.
Houve troca de tiros.
Os assaltantes conseguiram escapar em um carro
prata, com os reféns, que
foram liberados próximo a
Ponta Grossa.

Cinco seriam os
criminosos que
agiram na agência

EM CASTRO

Marido agride
mulher com
galho de árvore
Policiais militares de Castro foram acionados na manhã
de quarta-feira (21), perto das
7 horas, pela equipe médica da
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA), para prestar atendimento a uma vítima de violência
doméstica que deu entrada na
unidade.
Conforme relato da vítima,
que apresentava várias escoreações na cabeça, braços e pernas,
os ferimentos foram causados
pelo marido que fugiu do local
após agredí-la. Para a Polícia
Militar, o depoimento aponta que
a mulher teria sido agredida com
um galho de árvore.
Ainda na quarta-feira o
marido da vítima permanecia
foragido. Quanto ao quadro de
saúde da mulher, esse não foi
divulgado.

APÓS DENÚNCIA

503 GRAMAS DE CRACK

PM prende três por tráfico
Divulgação

Da Assessoria
Chegou ao conhecimento
da Polícia Militar no 19 de
novembro, através de denúncia anônima, que uma mulher
desembarcaria na rodoviária
de Castro trazendo certa quantidade de entorpecente, o qual
seria comercializado na própria
cidade. Diante dessas informações, as equipes da polícia
militar realizaram diligências a
fim de indentificar tal mulher,
sendo que aproximadamente
às 21h30 chegou até a rodoviária de Castro um ônibus vindo
de Ponta Grossa, onde uma
das passageiras possuía as
mesmas características repassadas na denúncia. A equipe
realizou o acompanhamento da
suspeita, sendo que logo após
sair da rodoviária fez contato
com dois homens que a aguardavam nas imediações.
Uma das pessoas, embarcou com a mulher em um veículo VW gol, cor cinza, o qual
estava estacionado próximo,
sendo que no interior do veículo foi possível verificar o
momento em que a mulher
retirou de dentro de sua bolsa
certa quantia de substância
análoga ao crack, sendo que

antes de entregar a droga a
pessoa, mais tarde identificada
por 'Dentinho', ambos receberam voz de abordagem.
O outro homem, o qual
aguardava próximo ao veículo,
também foi abordado e identificado por Fausto, sendo que
esse estava com uma motocicleta. No total foram apreendidos 503 gramas de crack.
Na casa
Antes das equipes policiais
se deslocarem para a 43ª DRP,
de Castro, foi realizada a abordagem na residência de Dentinho, pois esse temendo que
sua esposa pudesse ser presa
por tráfico de drogas, informou
que em sua residência haveria
certa quantidade de entorpecente. A todo momento Dentinho afirmava que a sua esposa
não tinha ciência da existência
de tais drogas. Na residência foram localizadas mais 20
pedras de crack, as quais estavam escondidas embaixo do
colchão do quarto do casal.
Diante dos fatos, todos
os envolvidos, entorpecentes,
objetos e veículos foram encaminhados para a delegacia de
polícia civil para os procedimentos cabíveis.

PRESO É IRMÃO DO PRIMEIRO SUSPEITO

Civil prende suspeito de execução
Ponta Grossa - O segundo
suspeito de envolvimento na
execução do tenente-coronel
Valdir Copetti Neves foi preso,
em Ponta Grossa. A prisão
aconteceu na segunda-feira
(19) e anunciada pela Polícia
Civil somente na quinta-feira
(22).
O homem é irmão do outro
suspeito, preso no dia 12 de
novembro.
O tenente-coronel reformado foi encontrado morto,
com tiros na cabeça, dentro
do próprio carro, na saída da
fazenda onde morava, na área
rural de Ponta Grossa, no dia
29 de outubro.
Segundo a polícia, a motivação do crime ainda não está
clara, por isso o caso segue
sendo investigado.
Entenda o caso
O tenente-coronel aposentado da Polícia Militar (PM)foi
encontrado morto na tarde de
segunda-feira, 29 de outubro,

Divulgação

Muita droga e dinheiro apreendidos

Homem é
encontrado
nú e ferido

Tenente-coronel Copetti, morto a tiros
na estrada de acesso ao Botuquara, em Ponta Grossa. Ele
levou pelo menos seis tiros de
calibre 12 e mais oito de .40,
todos na cabeça, segundo a
polícia. Copetti foi encontrado
por moradores da região, dentro do seu veículo, uma BMW,
quando seguia de sua fazenda
à cidade. A Criminalística e o

IML foram acionados para cuidar do caso.
Segundo um alto escalão
da Polícia Militar, a própria PM
foi informada através do 190,
por volta das 13 horas, que
havia uma pessoa morta dentro
de um automóvel, nessa região.
Ao chegar, foi confirmada a
informação e isolado o local.

CRUZAMENTO DA VILA MARGARIDA

Trem colide com carreta parada
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - O motorista
de uma carreta escapou ileso
após seu caminhão ser atingido
por um trem na manhã de quintafeira (22), em Ponta Grossa.
O condutor, que não quis ser
identificado, disse que estava
indo carregar a carreta, por volta
das 7 horas, quando o veículo
'travou' sobre a linha férrea. Ele
contou que tentou avançar e dar
marcha ré, mas não conseguiu
sair do lugar.
Dois minutos depois, percebeu a aproximação do trem e
abandonou o caminhão, que aca-

Caminhão trava em linha, e acaba atingido por trêm
bou atingido. A cabine ficou praticamente destruída. Ninguém
ficou ferido.

O trecho, no cruzamento
da Vila Margarida, precisou ser
interditado.

Ponta Grossa - Um caso
registrado perto das 22 horas
desta quarta-feira (21) chamou a atenção das autoridades
policiais de Ponta Grossa. De
acordo com a solicitante, seu
marido estava na rua João D. C.
Ferreira, bairro Contorno, perto
de onde o casal mora, quando
um veículo Gol, de cor vermelha, com dois rapazes encapuzados e armados, obrigaram um
rapaz de 26 anos a entrar com
eles no automóvel.
Apavorada, a esposa procurou pela Polícia Militar. Quando
era confeccionado o boletim de
ocorrência sobre o caso, os policiais foram informados que um
homem tinha sido achado nu na
entrada do bairro Borato.
Com várias lesões na
cabeça, a vítima foi identificada
como sendo a mesma raptada
um pouco antes. Aos policiais,
a vítima disse desconhecer o
motivo das agressões.
Uma equipe do SAMU
esteve no local prestando o primeiro atendimento, posteriormente encaminhada ao Pronto
Socorro Municipal.

EM PONTA GROSSA

Mulher é
assaltada em
ponto de ônibus
Ponta Grossa - Uma mulher
que não teve a idade e a identidade revelada pela Polícia Militar foi assaltada ao final da noite
de quarta-feira (21), enquanto
aguardava o ônibus em um ponto
localizado na rua Santa Rita, no
bairro São Marcos.
Segundo o que a vítima relatou à polícia, o autor do roubo
usou uma faca para ameaçá-la.
Sem poder reagir, acabou entregando bolsa, com diversos objetos pessoais.
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Sexta-feira, 23 a 26 de Novembro de 2018

Divulgação

Em alta o prefeito de Carambeí, Osmar Blum Chinato,
que nesta sexta-feira (23) estreia 50 anos. Nossos parabéns!

Le Toth Pizza Lounge

Divulgação

Uma boa notícia para quem aprecia a boa pizza.
A Le Toth Pizza Lounge reabriu na quinta-feira passada,
depois de passar por uma ampla reforma, realizada pelos
proprietários Edenilson Stockler Bueno e Juliano Toth. Com
o ambiente repaginado, promete novas surpresas
Divulgação

Patrícia

Divulgação / Rede Social

Patricia Doff Sotta reserva essa sexta-feira (23) para
receber muitos cumprimento pelo seu aniversário

Divulgação

Aqui está a prova de que a paixão por
maquiagem e pelo mundo da beleza
não tem idade. A maquiadora castrense
Nicoly Silveira, de apenas 15 anos, está
chamando atenção com suas makes
feitos com técnicas avançadas de
maquiagem e já vem cativando clientes

23/11

Bruna Xavier, Vilmari Simão
(Serena), Patricia Doff Sotta
(Lab. Doff Sotta - assinante)

24/11

Luiz dos Anjos, Melissa Leal
Silva, Murillo Morais
Douglas Osako

25/11

Luciane Silva Farias,
Sandro Leffers, Reinaldo
Cardoso Filho, Sandro Alex
(deputado federal)

26/11

Luiz Pickler, Ideíse Bueno
(médica - Rede Fem.
- Casa de Saúde)

Luisa Ferreira Camapgnoli, com
seus 09 anos, com charme e beleza
enfeita a nossa coluna. Filha do casal
Adriana e Ciro Camapgnoli

Douglas

Divulgação

Luisa Ferreira
Camapgnoli,
com seus 09
anos, com
charme e beleza enfeita a
nossa coluna.
Filha do casal
Adriana e Ciro
Camapgnoli
Divulgação

Divulgação / Rede Social

O advogado Douglas Osako
comemora neste sábado (24)
mais um ano de vida. Parabéns!

Encontro
Antes dos trabalhos, momento de
descontração entre o governador
eleito do Paraná, Ratinho Jr (PSD);
presidente da Assembleia Legislativa
do Paraná, Ademar Traiano (PSDB),
o deputado Plauto Miró (DEM) e
o vereador Domingos Barbosa
Menezes Jr - Mingo - (DEM), de
Ponta Grossa. O encontro aconteceu
na ALEP, na terça-feira (20)

