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Divulgação
Divulgação

nova central de atendiemto

Cidadão terá acesso facilitado a serviço
Já imaginou encontrar os principais serviços destinados aos cidadãos palmeirenses em um só lugar, com atendimento pleno, de
forma rápida e eficiente, sem precisar realizar deslocamentos entre diversos prédios de secretarias municipais? Pois este é o objetivo
da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), da Prefeitura de Palmeira.
página 4

Sêlo de referência
A Regional Centro do Sebrae/PR, em Ponta Grossa,
sediou na noite de quinta-feira (22), o Encontro do
Comércio, reunindo empresários e colaboradores que
participaram das atividades de programas específicos
para o setor varejista. Cerca de 150 empresas de Ponta
Grossa, Jaguariaíva, Castro, Prudentópolis e Irati recepágina 5
beram capacitações. 		

ARTESANATO E MÚSICA NESTA QUARTA-FEIRA

Feira da Lua leva cultura na praça
Divulgação

Divulgação

Divulgação / Luana Dias

Nesta quarta-feira (28), Castro
terá a primeira edição da Feira
da Lua. O evento, onde serão comercializados produtos artesanais
diversos, irá acontecer na Praça
Indalécio de Macedo, na Vila Santa
Cruz, e tem início marcado para as
18 horas, devendo se estender até
no máximo às 22 horas.
A iniciativa é de populares, que
compõe o ‘Clube da Lua’ - um
grupo de amigos, entre os quais
existem artesãos castrenses, e
que viram na realização da Feira
uma oportunidade para divulgar
e comercializar os resultados
de seu trabalho. Além disso, o
evento busca reunir pessoas de
diferentes idades na praça, promovendo a convivência entre os
moradores e a promoção de novas
amizades.
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em carambeí

Regularização atingirá 450 áreas

Divulgação

rildo visita bairros
equipe conheceu projeto

auxiliar promotorias

Recicla Tibagi
recebeu
visita técnica

PROJETO QUARTA CULTURAL

'Palhaço Picole'

presidente da ANPC, Jan Haasjes

simpósio da cadeia produtiva de cogumelo

O Recicla Tibagi recebeu
a visita da equipe técnica do
Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Proteção
ao Meio Ambiente, Habitação
e Urbanismo (CAOPMAHU),
do Ministério Público Estadual, nesta segunda-feira (26).
Eles vieram conhecer de perto o funcionamento do local,
em especial o processo de
página 3
compostagem.

Castro desponta na produção

blum participou do encontro

A Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos (ANPC)
realizou em Castro, entre os dias 22 e 24 de novembro, o 1° Simpósio da Cadeia Produtiva de Cogumelos. O evento contou com
dois dias de palestras e atividades internas, realizadas no Memorial
página 7
da Imigração Holandesa, além de visitas técnicas.

A Prefeitura Municipal,
em parceria com a Cohapar,
promoverá a regularização
fundiária de interesse social de
mais de 450 terrenos em Ca-

rambeí. O trabalho executado
pela empresa Japel Soluções
Fundiárias acontecerá em
etapas, com início no primeiro
trimestre de 2019. página 3

Quando o Palhaço Picolé
sobe ao palco, as gargalhadas da criançada (de todas
as idades) é garantida. Nesta
quarta-feira (28), este universo
fascinante do circo vai tomar
conta do Centro de Cultura com
o espetáculo ‘O Mundo Mágico
do Palhaço Picolé’. página 10

MESMO SOB ESCOLTA, DOIS ÔNIBUS SÃO ASSALTADOS EM RODOVIA

NA reitoria da uepg

ASSEMBLEIA

Reitor Sanches e Everson
recebem Aline Sleutjes

Câmara de Carambeí elegeu
seu novo presidente
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Carrilho - página 2

JAGUARIAÍVA
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Seminário aborda combate
à violência contra a mulher
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

QUE AS BOAS IDEIAS SEJAM DISSEMINADAS
Em Palmeira está para ser dado um grande passo em direção à comodidade daquele que é o principal contribuinte dentro das cidades – o cidadão. A Prefeitura do município está trabalhando para a
construção do Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), um local que deverá centralizar os principais
serviços de atendimento aos cidadãos. Trata-se de um sonho em muitos municípios, afinal, a burocracia,
as longas filas, agendas quase sempre cheias e o deslocamento dificulta a rotina e gera gastos desnecessários, a todos, além disso, tempo é dinheiro, e a necessidade de dinheiro para o progresso como um
todo, ah essa, todos conhecem.

TEM QUE SE EXPLICAR
A decisão do presidente Zé
Nocera de premiar uma funcionária com 'complementação
de aposentadoria percebida',
promete novos capítulos nessa
quarta-feira (28). O assunto,
inclusive, já mereceu dois requerimentos. Um direcionado ao
próprio presidente, pelo vereador Rafael Rabbers, e outro
à Casa de Leis, pela primeirasecretária da Câmara, que se
disse surpresa com a Portaria
nº 36/2018.
SURPRESA
Aliás, tanto a mesa diretora, como os demais vereadores, foram surpreendidos com
essa medida até agora tida
como unilateral. O que estranha é a forma e a rapidez com
que a Portaria foi publicada
no Diário Oficial do Município, sem nenhuma discussão.
Até que se prove ao contrário, o presidente na sua santa
ingenuidade quis contemplar
alguém que dedicou toda a sua
vida ao legislativo castrense,
mas não mediu os riscos.

A feição do novo Governo
A feição do governo Bolsonaro
começa a tomar forma. Os ministros
já escolhidos e as primeiras declarações daqueles que concentrarão maior
poder já permitem desenhar os contornos da fisionomia governamental.
Sob a observação consensual de que
teremos uma administração com forte
tendência liberal na economia e conservadora nos costumes, dá para ver
boa parcela de braços de empresas
estatais, a começar pela área da energia, na sala dos leilões.
Há muito, a Eletrobras sinaliza
o desejo de privatizar suas seis distribuidoras de energia com sede no
Norte e Nordeste. Só a concessionária
responsável pelo serviço no Amazonas acumula 2,5 bilhões de reais em
inadimplência com dívidas e obrigações. Meses atrás, o futuro presidente da Petrobras, Roberto Castello
Branco, chegou a defender a própria
privatização da empresa, tendo recuado nos últimos dias para evitar barulho e movimentos contrários. Mas, ao
dizer que a Petrobras vai se ater ao seu
core business – exploração e produção
de óleo – separa para venda ativos que
não fazem sentido integrar o portfólio,
como a Liquigás, empresa de gás de
cozinha.

Mesmo sob precaução, os comandos da economia, a partir do super-ministro Paulo Guedes, sinalizam com a
ideia de forte enxugamento do Estado,
cujas estruturas estarão focadas exclusivamente em seus produtos e serviços,
abrindo campo para a iniciativa privada
avançar na rota de estatais fora do
prumo. Será um desafogo, com boa
receita para os cofres do Tesouro, a
par da chegada da competitividade e da
desburocratização em espaços vitais.
O Brasil redireciona, assim, sua
trajetória econômica, atraindo interesse de investidores e criando condições para voltar a integrar o ranking
das grandes economias. A meta parece
consistente, claro, se for vencido o
desafio das reformas fiscal, tributária e
da Previdência, na mira do governo.
Na frente política, o governo buscará, inicialmente, apoio em bancadas
específicas, a começar pelos três Bês
(boi, bala e bíblia - bancadas do agronegócio, armamento e evangélica). A
força iniciante do novo governo dará
um empurrão em direção às reformas,
apesar de o presidencialismo de coalizão, mais cedo ou mais tarde, querer
apresentar sua fatura. Será impossível
livrar-se desse grosso cipó que amarra
partidos na árvore governista.

* Gaudêncio Torquato
As bancadas especializadas verão
atendidas partes de suas demandas,
como armas para produtores rurais,
desimpedimentos burocráticos do
Incra, impulsos ao agronegócio e aprovação de uma pauta conservadora com
foco nos valores da família (principalmente na frente educacional).
No campo dos negócios externos,
a pluralidade deve inspirar as relações
com os mercados, nem sempre sob
a batuta do bom senso. Pode haver
complicação nas negociações comerciais com a China e com os países
árabes, na esteira da anunciada intenção de endurecer com os chineses e
de transferir a embaixada brasileira
de Tel-Aviv para Jerusalém. O alinhamento incondicional e sem restrições
aos EUA, com o previsível encontro de
interesses geopolíticos, poderia afetar
as relações multilaterais do Brasil? Eis
uma área de grande interrogação.
Entre os vizinhos as relações
podem também ser objeto de realinhamento, a partir da fragilidade com que
se apresenta, hoje, o Mercosul. Caso
não haja mudança nos eixos desse
mercado, o Brasil até dele pode se
afastar, como anuncia a futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza
Cristina.

Na ampla frente social, os primeiros apontamentos são para o Nordeste,
território sensível ao petismo e onde
Bolsonaro teve o pior desempenho.
Por isso, parece razoável uma teia de
obras, como a conclusão da Transposição do São Francisco, a perfuração de
poços por todo o Polígono das Secas
e a continuidade do programa Bolsa
Família. Se o buraco social for fechado
com sólida argamassa, o governo
ouvirá loas aos seus feitos sob o velório do PT na região.
Resta saber quais serão as manifestações das fortes classes médias
do Sudeste e dos bem organizados
setores trabalhistas. Alguns pontos
de atrito estão à vista, como o que
pode ocorrer ante a eventualidade de
uma reforma sindical. Será um grande
barulho. Mas a maior tuba de ressonância que fará chegar o grito até as
margens abrigará os profissionais liberais. Se a economia resgatar seu poder
de fogo, esse contingente baterá palmas. A recíproca é verdadeira.
Essa é a primeira paisagem dos
tempos bolsonarianos.

PRESIDÊNCIA
Nessa semana uma reunião
deverá definir qual será o nome
que sucederá o de Zé Nocera
na presidência do legislativo.
Ainda não será a votação propriaente dita, pois depende
do presidente marcar a data,
mas como o grupo de apoio ao
governo possui maioria, quem
indicar, vence!
PRESIDÊNCIA II
O impasse está no nome.
Prefeito Moacyr Fadel quer
o sobrinho a todo custo, mas

existem outros que também
gostariam, a exemplo do próprio presidente Zé Nocera,
do vereador Gerson Sutil que
já presidiu a Casa de Leis em
outros tempos, e da vereadora
Maria de Fátima Barth Antão.
Aliás, faz muito tempo que a
Câmara Municipal não possui uma mulher no comando
do legislativo. Não seria nada
mal!
CORAGEM
Como a Câmara sempre
seguiu a cartilha do prefeito,
não acredito que alguém virá
afrontá-lo, pois ficaria sem as
benesses do governo. Teria que
ser alguém de muita coragem,
e isso está longe de acontecer.
Ou seja, terão que engolir o
sobrinho, quer gostem, ou não!
OBSERVATÓRIO
Observatório da Gestão
Pública de Castro realiza em
4 de dezembro a sua vigésima
prestação de contas. Quem
quiser conhecer as ações dessa
entidade, pode comparecer na
sede da OAB, Subseção Castro, a partir das 19h30.
NOVO PRESIDENTE
Em Carambeí prevaleceu o
combinado e o bom senso na
noite dessa segunda-feira (26).
Sai Diego Macedo e assume
Diego Silva como presidente
da Câmara Municipal para os
próximos dois anos. Na vicepresidência terá Élio Ratinho;
primeiro-secretário, Ricardo
Enevan, e segundo secretário
Diego Macedo, que deixa o
cargo. A votação foi aberta e
apenas uma chapa concorreu.
Todos favoráveis!

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

27/11 - Dia do Técnico da Segurança do Trabalho
28/11 - Dia do Soldado Desconhecido
29/11 - Dia Internacional de Solidariedade
com o Povo Palestino
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Terça
27/11

Temperatura

20 ºC
13 ºC

Umidade
90%
90%

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

Quarta
28/11

19

ºC

12 ºC

92%
93%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quinta
29/11

17 ºC
12 ºC

94%
94%

Sol com muitas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firma.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 26/11/2018
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PARA O PRÓXIMO GOVERNO

Desafio será manter ritmo, diz Barros
Divulgação

Mais de duas
mil ações
autorizadas em
387 municípios
Da Assessoria
O secretário estadual do
Desenvolvimento
Urbano
(Sedu), Silvio Barros, conduziu
nesta segunda-feira (27) a reunião entre as equipes de transição e fez um balanço detalhado
das atividades da pasta nos
últimos sete meses.
Na explanação, ele mostrou
como está a situação geral dos
convênios entre Estado e prefeituras, os contratos de prestação
de serviço e as ações previstas
até 31 de dezembro. “Todos
os municípios do Paraná foram
contemplados com obras e

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano (SEDU), Silvio Barros conduziu reunião de transição

equipamentos. Será um desafio
para o próximo governo manter
esse ritmo”, afirmou.
Barros disse que por deter-

minação da governadora Cida
Borghetti a secretaria imprimiu
um ritmo de trabalho que resultou em um número extraordi-

'PROGRAMA MAIS MÉDICOS'

Regularização atingirá mais de 450 áreas

milhão de acessos simultâneos.
Para comparação, é mais que
o dobro do número de médicos em atuação no país. A alta
procura dos profissionais e os
ataques cibernéticos ao sistema
de inscrição provocou lentidão no Sistema e, por isso, o
Ministério da Saúde prorrogou
as inscrições.
Neste edital do Mais Médicos são ofertadas 8.517 vagas
para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI), que
antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba.
O Programa Mais Médicos
ampliou à assistência na Atenção Básica e conta com 18.240
vagas em mais de 4 mil municípios e 34 DSEIs, levando assistência para cerca de 63 milhões
de brasileiros.
Os profissionais recebem
bolsa-formação (atualmente no
valor de R$ 11,8 mil) e uma
ajuda de custo inicial entre R$
10 e R$ 30 mil para deslocamento para o município de atuação. Além disso, todos têm a
moradia e a alimentação custeadas pelas prefeituras.

AUXILIAR PROMOTORIAS

Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura
Municipal, em parceria com a
Cohapar, promoverá a regularização fundiária de interesse
social de mais de 450 terrenos
em Carambeí. O trabalho executado pela empresa Japel Soluções Fundiárias acontecerá em
etapas, com início no primeiro
trimestre de 2019. Os terrenos
que receberão os títulos estão
localizados no Boqueirão, Jardim Novo Horizonte, Lageado,
Vila Mariana, Jardim Bela Vista
II e Bela Vista III.
De acordo com o secretário Municipal de Planejamento,
Dennis Verschoor, o trabalho
seguirá metodologia com estratégia de ação que envolverá
diversos atores dos setores
público e privado e acontecerá
em etapas com conclusão prevista para 18 meses. Ele explica
que entre as ações acontecerá

Blum participou de encontro com integrantes da Cohapar e empresa

a elaboração de um diagnóstico da situação encontrada nas
áreas no que se refere ao nível
socioeconômico das famílias,
tipos de ocupação, irregularidades de infraestrutura urbanística
encontrada, conflitos ambientais
e de risco, dentre outras informações.
Acrescenta que o diagnóstico
deverá conter a análise e avaliação das informações obtidas,
identificando as áreas e imóveis

que apresentam condições de
habitabilidade e aqueles que
se encontram em condição de
risco. Também deverá identificar quantidade e localização das
famílias (imóveis) que necessitam ser removidas. Ressalta
ainda que no diagnóstico caberá
a definição dos instrumentos de
regularização fundiária indicados, a forma de titulação dos
beneficiários e as concepções
e alternativas para os projetos

NA REITORIA DA UEPG

Sanches e Everson recebem Aline

Divulgação

Divulgação

Ao centro o reitor Miguel Sanches, Aline Sleutjes e o vice-reitor Everson Augusto Krum
Equipe pode conhecer funcionamento do local
Da Assessoria
Tibagi - O Recicla Tibagi
recebeu a visita da equipe técnica
do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Proteção
ao Meio Ambiente, Habitação
e Urbanismo (CAOPMAHU),
do Ministério Público Estadual,
nesta segunda-feira (26). Leticia
Uba da Silveira Maraschin, engenheira ambiental do Ministério
Público Estadual, Maira Cardoso Farias Moraes, assessora
jurídica e Paula Broering Gomes

Pinheiro, engenheira química,
puderam conhecer de perto o
funcionamento do local, em especial o processo de compostagem,
objeto de análise para emissão
de uma nota nota técnica que
será enviada a outros municípios
do estado. O objetivo é auxiliar
promotorias e municípios em
relação ao tema. Além de Tibagi,
o município de Marialva também
será citado como exemplo a ser
seguido no Estado em relação
ao aproveitamento de compostos
orgânicos.

Ponta Grossa - O reitor
da Universidade Estadual de
Ponta Grossa, Miguel Sanches
Neto, recebeu na manhã de
segunda-feira (26), a deputada federal Aline Sleutjes,
eleita em outubro para a próxima legislatura. Sleutjes, do
Partido Social Liberal (PSL),
solicitou esta primeira reunião
para conhecer as demandas da
Universidade e expor sua intenção de atuar como parceira
em projetos que fomentem o

ensino e o desenvolvimento
regional.
A deputada castrense,
egressa do curso de Educação
Física da UEPG, pós-graduada em gestão escolar, está
entre os quatro parlamentares
do PSL que atuarão no campo
da educação. Nesse sentido,
ela sugeriu à Universidade o
desenvolvimento de ações e
projetos voltados às cidades de
Castro e Jaguariaíva. “Conheço
a Universidade e vou atuar para
que haja um crescimento qualitativo dos cursos ofertados.

urbanísticos.
O secretário de Planejamento ressalta que um dos
principais benefícios da regularização fundiária está em estender serviços públicos como
saneamento, coleta de lixo,
energia, escola, entre outros às
famílias." Com a regularização
fundiária o proprietário terá o
título de posse de seu terreno,
garantindo um bem para a família e seus herdeiros", completa.
A Cohapar e a empresa que
realizará o trabalho de regularização fundiária esteve recentemente reunida com o prefeito
Osmar Blum, secretários
municipais de Planejamento,
Dennis Verschoor, de Assistência Social, Adalberto Westphal,
de Administração Alexandre
Muller e demais envolvidos no
projeto. O encontro foi o primeiro passo do processo que
irá documentar mais de 450
terrenos no município.

SUSTENTABILIDADE

Recicla Tibagi recebeu visita
de equipe técnica do MP-PR

Da Assessoria

Magno, da financeira.
Ortega agradeceu a receptividade da equipe que apresentou os dados e disse que é
importante estreitar as agendas
para definir as ações. “Fico feliz
de saber que fizeram avanços
e que a abertura na transição
está acontecendo de maneira
republicana pela governadora”,
afirmou. “Queremos dar continuidade sem qualquer interrupção”, completou.
Segundo Wilson Bley, a
exposição foi bastante válida
para ter um conceito do que foi
realizado nos últimos meses.
Ficou definido que serão designados dois interlocutores, um
de cada lado, para aprofundar
esclarecimentos e dar sequência à transição.
Também participaram do
encontro, diretores e coordenadores da Sedu e do Paranacidade.

EM CARAMBEÍ

97,2% das vagas já
foram preenchidas
Balanço
atualizado
do
Ministério da Saúde aponta que
97,2% das vagas do novo Edital do Programa Mais Médicos
já foram preenchidas. Até às 12
horas desta segunda-feira (26),
são 30.734 inscritos com registro (CRM) no Brasil. Desse
total, 21.407 foram efetivadas
e 8.278 profissionais já estão
alocados no município para atuação imediata. Na apresentação
ao município, que vai até 14 de
dezembro, o médico deve entregar todos os documentos exigidos no edital. Até o momento,
223 médicos já se apresentaram
nas unidades básicas de saúde.
“Com a alta procura e
a apresentação imediata do
médico ao município, a expectativa é de suprir a ausência do
médico cubano com o médico
com CRM o mais rápido possível”, afirmou o ministro da
Saúde, Gilberto Occhi.
A inscrição vai até 7 de
dezembro pelo site maismedicos.gov.br que já apresenta
estabilidade. No momento da
abertura das inscrições para o
novo edital, o Sistema do Mais
Médicos recebeu mais de 1

nário de contratos e convênios
em andamento, e que devem
ter continuidade. “Somente no
Programa Plano de Apoio aos

Municípios (PAM) temos mais
de duas mil ações autorizadas
para 387 municípios”, exemplificou o secretário.
Ele apresentou as sugestões
para a continuidade do trabalho
para o próximo ano, inclusive
com desafios em áreas onde
o Paraná é referência como
no comprometimento com os
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU.
O superintendente executivo
do Paranacidade, Albari Alves
de Medeiros, também repassou informações. Da equipe
do governador eleito Ratinho
Júnior, participaram da reunião
João Carlos Ortega, ex-secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, Wilson Bley
Lipski e Alvaro Cabrine Junior,
ex-superintendentes do Paranacidade, além de Raul Clei
Coccaro e Gilmário Ferraz, da
área jurídica, e Antonio Carlos

Pretendo, em conjunto com a
UEPG, trabalhar na Câmara
Federal para que isso aconteça”, disse.
Sanches Neto afirmou que
esta aproximação é positiva
tanto para a Universidade
quanto para Ponta Grossa e
região. Davi Katzenwadel,
advogado e assessor da deputada, acompanhou a deputada
federal durante a visita. O
vice-reitor, Everson Augusto
Krum, e o chefe de gabinete
da reitoria, Rauli Gross Júnior,
participaram da reunião.

BRDE e Banco
Europeu vão
ﬁnanciar projetos
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)
formalizou nesta segunda-feira
(26) um contrato financeiro com
o Banco Europeu de Investimentos
(BEI) no valor de 80 milhões de
euros (R$ 353 milhões) para financiar projetos com foco em energia
renovável, eficiência energética e
mobilidade urbana. A assinatura do
contrato ocorreu no Palácio Iguaçu,
com a presença da governadora
Cida Borghetti.
Na mesma solenidade, o BRDE
e o Instituto de Terras, Cartografia
e Geologia do Paraná (ITCG) assinaram um acordo de cooperação
técnica para a criação de uma linha
de crédito voltada aos concessionários das áreas de florestamento
ambiental do ITCG.
Os recursos do banco europeu
serão disponibilizados a projetos
do Paraná, Santa Catarina e do
Rio Grande do Sul. “Este contrato demonstra que o Estado e o
BRDE estão comprometidos com a
modernização, a sustentabilidade e
a inovação”, afirmou Cida.
A governadora afirmou que o
Paraná incentiva a geração de energia renovável e citou a Lei 19.500,
sancionada por ela em maio deste
ano e que institui a Política Estadual
do Biogás e do Biometano. “Deixamos, com isso, um legado para os
paranaenses”, disse.

4

TERÇA-FEIRA, 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018

NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Divulgação

Cidadão terá acesso
facilitado a serviço
Palmeira dará
grande passo
para execução
de obra
Da Assessoria
Palmeira - Já imaginou
encontrar os principais serviços
destinados aos cidadãos palmeirenses em um só lugar, com
atendimento pleno, de forma
rápida e eficiente, sem precisar
realizar deslocamentos entre
diversos prédios de secretarias
municipais? Pois este é o obje-

tivo da Central de Atendimento
ao Cidadão (CAC), inovador
instrumento público no qual
se agruparão diversos serviços
da Prefeitura de Palmeira para
melhor atender os munícipes
em apenas um local.
Nesta terça-feira (27) o
Município dará um grande
passo para a execução da obra,
pois acontece a licitação para a
contratação de empresa especializada para execução de obras
e serviços visando a reforma,
ampliação e adequação das instalações da CAC de Palmeira. O
novo espaço para atender o cidadão ficará localizado no Centro
Empresarial, que em breve será

transformado em Centro Cívico,
na esquina das ruas Judith Sotta
Malucelli e Luiza T. Malucelli.
O prefeito Edir Havrechaki
explica que dois pontos furam
fundamentais para a decisão de
construir a CAC. “Um deles
é a economia que irá gerar ao
Município por realizar o funcionamento de diversos órgãos
em um só prédio, pois atualmente algumas secretarias
funcionam em locais alugados,
por exemplo. Outro ponto é o
bem-estar do cidadão, que terá
sua vida facilitada para resolver
o assunto necessário, pois terá
acesso a vários serviços em
apenas um espaço”, destacou.

Licitação para a contratação da empresa que ampliará e adequará as instalações acontece hoje

Já o secretário de Finanças,
Eloir José Voichicoski, revelou o
novo espaço oferecerá ao cidadão um atendimento estruturado, com escalonamento para
solucionar a demanda que ele
tenha no momento. “Na Central
de Atendimento serão solucionadas todas as demandas da população. Basicamente, no primeiro
andar o cidadão será atendido
e, de acordo com a necessidade,
será encaminhado para o setor
competente”, disse.
Sobre o local escolhido, o
engenheiro da Prefeitura, Maurí-

cio Daros, explicou que o prédio
ficará em posição centralizada
no município e de fácil acesso
à população. “Primeiramente
o prédio já é do Município e
só precisará de uma reforma e
obras de ampliação para ficar de
acordo com o projeto. Sobre a
localização, com a realização da
obra de abertura da rua Barão
do Rio Branco e todas as obras
do novo Centro Cívico, a CAC
ficará em local privilegiado e
com certeza o cidadão terá
muita facilidade em chegar nele,
independente de qual bairro ele

venha”, relatou.
Para realizar a obra de
reforma e adaptação do prédio,
o Município de Palmeira buscou junto à Caixa Econômica
Federal e ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Social
(BNDES), recurso intitulado
do Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT) e da Gestão de
Setores Sociais Básicos, com o
objetivo de atender a demanda
crescente no município por serviços, em especial os de ordem
tributária.

Informe publicitário

EVENTO REUNIU PROFISSIONAIS E EMPRESAS DE CASTRO

Instituto Max-Líder premia os 'Destaques do Ano'
Fotos: Christian ChristÓforo

L UANA D IAS
ESPECIAL PARA P ÁGINA U M
Representantes de empresas, personalidades e imprensa em geral das cidades
de Castro e de Carambeí, se reuniram
na Churrascaria Beira Rio, em um jantar
comemorativo, onde receberam o prêmio
de reconhecimento ‘Destaque do Ano’. A
premiação, realizada todo ano pelo Instituto de Pesquisas Max-Líder, teve Castro
como sede desse congraçamento.
A premiação é resultado de uma pesquisa de mercado, realizada pela MaxLíder, em Castro, no dia 17 de setembro,
quando foram respondidos 290 questionários, entre o comércio e população do
município, descreveu o diretor de pesquisa da empresa, Lucenir Carlos Thomaz. Nos questionários, os participantes
apontavam nomes (de empresas, personalidades, profissionais e imprensa), que
segundo eles, mereciam a homenagem por
se destacarem em seus respectivos ramos
de atividade.
Em Castro foram homenageadas nove
empresas e seis personalidades e profissionais, além dos destaques de Carambeí.
O Página Um, que tem a frente o jornalista Sandro Adriano Carrilho, também foi
apontado na pesquisa como o jornal local
mais lido e destaque do ano. Também
receberam o prêmio a colunista social
Marcia Ferraz e a jornalista Luana Dias.
Sobre o Instituto Max-Líder
Especializada em pesquisa de mercado, política e empresarial e com mais de
20 anos de atuação, a empresa Max-Líder
realiza consultas e eventos nos estados do
Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Churrascaria Beira Rio - Churrascaria
Destaque do Ano

Página Um - Jornal Mais Lido e Jornal
de Maior Circulação Destaque do Ano

Marcia Ferraz - Colunista Social
Destaque do Ano

Luana Machado Dias - Jornalista
Destaque do Ano

Cerealista Admilso - Cerealista
Destaque do Ano

Floricultura Bem-Me-Quer Floricultura Destaque do Ano

Aline Sleutjes - Política
Destaque do Ano

Floricultura Bem-Me-Quer - Decorações
para Eventos Destaque do Ano

Marcelo Doff Sotta - Empresário
Destaque do Ano

Maurício Kusdra - Vereador
Mais Atuante Destaque do Ano

Christian Christoforo - Fotógrafo
Destaque do Ano

Jackson André de Lara - Corretor de
Seguros Destaque do Ano

Webi System - Comércio e Assistência Técnica
para Computadores e Provedor Destaque do Ano

Webi System - Comércio e Assistência Técnica
para Computadores e Provedor Destaque do Ano

Unicalhas - Fábrica de Calhas
Destaque do Ano

Ótica Prisma - Ótica
Destaque do Ano
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SEBRAE E FECOMÉRCIO VÃO AMPLIAR PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO

Empresários recebem sêlo de referência
Divulgação / Rodrigo Czekalski

150 empresas
da região
receberam
capacitações
Da Assessoria
A Regional Centro do Sebrae/
PR, em Ponta Grossa, sediou
na noite de quinta-feira (22), o
Encontro do Comércio, reunindo
empresários e colaboradores
que participaram das atividades
de programas específicos para
o setor varejista. Cerca de 150
empresas de Ponta Grossa,
Jaguariaíva, Castro, Prudentópolis e Irati receberam capacitações
para melhorar a competitividade
e ampliar vendas.
Na região dos Campos
Gerais, os programas foram realizados pelo Sebrae/PR e Fecomércio PR, com a parceria de
sindicatos patronais do comércio
varejista, unidades regionais do
Sesc e Senac, câmaras da mulher
empreendedora e apoio de entidades do setor empresarial.
A programação teve a participação do poeta e empreendedor
Nuno Arcanjo e palestra de Jorge
Biff Neto, especialista em inovação e empreendedorismo, que

Empresários recebem o Sêlo de Referência do Comércio em evento
abordou o tema Transformação
Digital do Comércio. “No comércio varejista a transformação
digital é temida, o que deve ser
superado. É preciso engajar clientes por meio das mídias digitais.
Esta transformação se faz através
de pessoas. Aprenda a conhecer
seus clientes, pois no comércio
isso faz diferença”, frisou.
O diretor-superintendente
do Sebrae/PR, Vitor Roberto
Tioqueta, ressaltou que neste
ano 1.240 empresas foram
atendidas no Paraná nos programas relacionados ao comér-

cio, a exemplo do Varejo Mais,
Top Lojas, Franquias, Revitalização de Espaços Comerciais,
entre outros. Foram mais de 20
mil horas de consultorias.
“Com a melhor expectativa
dos comerciantes para 2019,
o Sebrae/PR e Fecomércio PR
vão ampliar o número de projetos para o setor no próximo ano.
Serão projetos novos e outros
reestruturados para atender
melhor o varejista paranaense”,
antecipou.
O gerente da Regional Centro do Sebrae/PR, Joel Franzim

Junior, ressaltou a importância
das parcerias com a Fecomércio
PR, Sesc/Senac, sindicatos do
comércio e entidades de classe
ligadas ao setor empresarial.
“Somos todos parceiros efetivos preocupados em buscar o
melhor para as empresas e seus
colaboradores”, disse.
O presidente do Sindicato
do Comércio Varejista de Ponta
Grossa (Sindilojas PG), José
Loureiro, representou a Fecomércio PR no Encontro do
Comércio e salientou a importância dos projetos ligados

Adquira uma mensagem no especial de
Boas Festas do Página Um que circula em
22 de dezembro, e já coloque a sua empresa em evidência.
Ligue (42) 3232-5148 e saiba como.
Castro, Carambeí e Tibagi já estão participando!

ao varejo. “A parceria entre o
Sebrae/PR e Fecomércio PR
tem resultados efetivos. Em
2019, com a ampliação dos
programas, mais empresários
serão capacitados”, emendou.
Ao final do evento, empresas da região que participaram
do Varejo Mais e Top Loja e
foram referência pelas práticas
adotadas receberam o Selo de
Referência do Comércio, nas
categorias Ouro (30 empresas),
Prata (20 empresas) e Bronze
(uma empresa). Já as empresas
que participaram do Varejo Mais
receberam certificados.

A empresária Aline Scorsin, proprietária de uma loja do
ramo de móveis, em Prudentópolis, foi uma das participantes
do Encontro do Comércio. Ela
contou que participar do Programa Varejo Mais refletiu nos
resultados finais da empresa. “As
consultorias foram muito válidas, conseguimos mudar o visual
da loja, criamos espaço kids,
mudamos a forma de precificar
nossos produtos, entre outras
medidas. Tudo isso, refletiu no
faturamento”, citou. A empresária recebeu o Selo Referência no
Comércio, na categoria ouro.

EM DEFESA DA MULHER

Seminário aborda
combate à violência
Da Assessoria
Jaguariaíva - A Secretaria de Desenvolvimento
Social (Sedes), por meio do
Creas (Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social) realizou na sexta-feira
(23) o Iº Seminário Municipal
de Enfrentamento à Violência
contra a Mulher de Jaguariaíva. O evento ocorreu no
Clube Recreativo Municipal e
reuniu mulheres que freqüentam os serviços de convivência
e as assistidas pelo Creas.
No início do encontro
a coordenadora do Creas,
Zenaide de Azevedo Fanha,
apresentou um diagnóstico
local sobre os índices de
violência contra a mulher. O
estudo, feito com base em
dados da Delegacia de Polícia Civil, mostra que a violência de gênero aumentou neste
ano em Jaguariaíva.
Entre os tipos, a psicológica é a mais recorrente no
município, uma vez que está
presente em todos os conflitos, seguido pela violência
física, que representa 32%
dos casos registrados com
boletim de ocorrência. Os exmaridos e ex-companheiros
são os principais responsáveis pela violência, conforme
o diagnóstico, que mostra
ainda que as mulheres entre
31 a 59 anos são as mais
atingidas.
Segundo a pesquisa do
Creas, o número de mulheres
que convivem com a violência
provavelmente é muito maior,
visto que a maioria agredida
geralmente não registra o fato
na delegacia e outros órgãos.
O prefeito, José Sloboda
(Juca), presente na abertura,
observou que muitas vezes a
sociedade desconhece o que
ocorre no seio de algumas
famílias, contudo os problemas de violência de gênero
existem, e para ajudar no
enfrentamento dos problemas
uma rede de proteção local é
mantida. Ele encorajou ainda

às mulheres que passam por
este tipo de situação a procurar os serviços como os
do Creas, que servem para
apoiar as vítimas a saírem da
situação de risco e vulnerabilidade. “Uma atitude de coragem acaba mudando a vida de
vocês”, observou.
Palestras – Com o objetivo de orientar, apoiar e
prevenir às mulheres, o seminário, além de apresentar os
serviços gratuitos do Creas
e da rede de proteção social,
também levou profissionais
especializados orientação do
público-alvo.
A psicóloga Tatiana da
Silva Ferreira, do Creas, fez
uma breve retrospectiva histórica da condição feminina
na sociedade patriarcal, lembrando desde a época em que
a mulher não tinha direito de
herança, nem de votar e era
costume oferecer em troca
do casamento arranjado um
dote ao noivo escolhido pelo
pai. Nesta palestra as mulheres perceberam que as transformações sociais e jurídicas
começaram quando mulheres,
principalmente viúvas, passaram a trabalhar e serem chefes de família.
Questões legais também
foram levadas às participantes.
O advogado do Creas, Willian
Souza Alves, explicou aspectos da Lei Maria da Penha e
a escrivã de polícia Kassima
Karinna Gigliolla Almeida
Rocha falou do funcionamento
das medidas protetivas.
O evento contou ainda com
a participação da diretora de
Proteção Especial do Creas,
Rita de Cássia Maganhatti, e
acompanhamento da secretária de Desenvolvimento Social
e primeira-dama do município, Cleia Sloboda. Alunos do
Instituto Federal do Paraná
e Colégio Olavo Bilac complementaram a programação,
com uma dramatização sobre
violência de gênero. Presente
ainda esteve a chefe de gabinete Gisele Inayara Syring.
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NESTA QUARTA-FEIRA

Feira da Lua leva artesanato e música
Divulgação

Primeira Feira
da Lua será na
Praça Indalécio
de Macedo
Luana Dias
Especial para Página Um
Nesta quarta-feira (28)
Castro terá a primeira edição
da Feira da Lua. O evento, onde
serão comercializados produtos
artesanais diversos, irá acontecer na Praça Indalécio de
Macedo, na Vila Santa Cruz, e
tem início marcado para as 18
horas, devendo se estender até
no máximo às 22 horas.
A iniciativa é de populares,
que compõe o ‘Clube da Lua’
- um grupo de amigos, entre
os quais existem artesãos castrenses, e que viram na realização da Feira uma oportunidade
para divulgar e comercializar
os resultados de seu trabalho.
Além disso, o evento tem como
objetivo reunir pessoas de diferentes idades na praça, promovendo a convivência entre
os moradores e a promoção
de novas amizades. É o que

abrirão espaço para músicos da
cidade que desejem se apresentar voluntariamente no espaço.
“Nesse caso a ideia é para que
artistas castrenses também
possam divulgar o seu trabalho”, destacou Emilene.

Segundo ela, se a primeira
edição da Feira for bem-sucedida, serão realizadas novas
edições, todas as quartas-feiras,
e também, há a possibilidade de
outras praças da cidade serem
prestigiadas com o evento.

ADESTRAMENTO NÍVEL ESQUADRÃO

'Operação Aço' coroa o
ano inteiro de instrução
Da Assessoria

Em reuniões, organizadores decidiram formato da Feira

explica a taróloga e uma das
organizadoras da Feira, Emilene Aparecida de Oliveira.
“A ideia surgiu dentro desse
grupo ‘Clube da Lua’, onde
as pessoas apresentavam seus
trabalhos artesanais, um mais
lindo que o outro, o que nos fez
pensar: porque não desenvolver
um espaço para a venda desses
artesanatos? Assim, valoriza-se
mais o artesão castrense, e

ainda cria-se uma oportunidade para que as famílias voltem para a praça, para que as
crianças saiam um pouco da
internet e para que pessoas
mais velhas, que são as que
mais sentem falta de encontros
deste tipo, voltem a encontrar
e a fazer amigos, fora de casa,
ou seja, também será a feira da
amizade”, explica.
Apesar de ter semelhança

com a antiga Feira da Bagunça,
que ocorria há alguns anos nas
praças da cidade, e era realizada pela Associação de Moradores da Vila Santa Cruz, a
Feira da Lua é exclusivamente
voltada para a comercialização
de produtos artesanais, entre
os quais, comidas e bebidas,
e artigos como chinelo, bolsas, decorações e vestimentas.
Além disso, os organizadores

Castro (PR) – No período
de 19 a 24 de novembro, o 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado realizou a Operação Aço,
exercício de adestramento básico
nível subunidade.
O exercício teve apoio de
pessoal e material de diversas
Organizações Militares da 5ª
Brigada de Cavalaria Blindada,
contando com a participação de
mais de 120 militares e 25 viaturas. Foram realizadas Operações
de Segurança de Vanguarda e de
Retaguarda, utilizando técnicas
de reconhecimento de zona e de
movimentos retrógrados. A atividade foi o coroamento de todo
o ano de instrução, permitindo
aos militares dos pelotões exercitarem as capacidades da tropa

de Cavalaria Mecanizada.
O exercício contemplou ainda
o adestramento do Pelotão de
Comando e Apoio, prestando o
apoio logístico com as turmas de
suprimento, de saúde, de manutenção e de comunicações.
A Operação Aço encerrou a
formação dos soldados recrutas,
tornando-os verdadeiros soldados de cavalaria.
Divulgação / 5º Esq.

Atividade permitiu exercitar
as capacidades da tropa

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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SIMPÓSIO DA CADEIA PRODUTIVA DE COGUMELOS TROUXE 80 MUNICÍPIOS

Castro desponta na produção de cogumelo
Divulgação / Luana Dias

Evento contou
com 176
inscritos, de
80 municípios
e 13 estados
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Presidente da ANPC, Jan Haasjes
todo Brasil, entre eles, além
de produtores e de pessoas
interessadas no cultivo, professores e pesquisadores da
área, e diversos outros profissionais que tem relação
com a produção de cogumelos. Além disso, as palestras
e atividades estão sendo bastante dinâmicas e bem proveitosas, com conteúdo bem
prático, em geral, os participantes estão gostando”, des-

tacou, enquanto as palestras
estavam sendo realizadas.
De acordo com ele, Castro foi a cidade escolhida
para a realização do evento
porque é um município que
está começando a despontar como potencial produtor
de cogumelo. Atualmente o
agronegócio da cidade conta
com três produtores, um de
grande porte e dois de médio
porte. “Pode ser que tenha-

mos mais produtores, que
estejam iniciando na atividade
aqui no município, de quem
ainda não tenhamos conhecimento”, destaca. Segundo
Haasjes, em Castro também
existe um dos cultivos de
cogumelo mais modernos do
Brasil. “Aqui temos disponível e em abundância a palha
de trigo, que é a melhor matéria-prima para a produção do
substrato usado no cultivo do

Palestras
A programação do evento
incluiu diversas palestras,
entre as quais ‘Produção
do Cogumelo Shiitake em
Toras e em Blocos’, ‘Cogumelos e Receitas Clássicas
Internacionais’, ‘Cogumelos
Brasileiros’, ‘Produção de
Pleurotus ssp’, parte I e II,
‘Pós-Colheita de Cogumelos,
‘Conservas
Diferenciadas
para Cogumelos’, ‘Produção
de Cogumelos Medicinais’,
‘Aproveitamento dos Cogumelos’, ‘Pragas e Doenças
da Cadeia Fungícula’, ‘Cogumelos Exóticos’, ‘Produção
de Cogumelo Champignon de
Paris, Portobello e Blazei’,
partes I e II e ‘ Macrofungos: Valorização de resíduos
da produção de cogumelos
e obtenção de produtos de
alto valor agregado’. Também foram realizadas atividades gastronômicas e mesa
redonda com o tema ‘Mercado e Estimulo do Consumo
de Cogumelos no Brasil’. No
terceiro dia de evento, as visitas técnicas foram realizadas
na Compobras, Mais Terra e
Cogumelos Loman.

Negócio
De acordo com Jan
Haasjes a produção de cogumelos é uma atividade de
boa rentabilidade, e que vem
despertando cada vez mais
interesse entre os brasileiros. “Porém, não podemos
dizer que é um negócio fácil,
depende de muito investimento, por exemplo. A
colheita, diferentemente de
culturas como a do milho e da
soja, é totalmente manual, o
que, por outro lado, sempre
gera bom número de empregos”, explica ele.
O presidente da ANPC
também apontou o desafio
que os produtores brasileiros têm para alavancar o
consumo do produto no país.
“Aqui o consumo é de cerca
de 200 gramas por pessoa
ao ano, e a metade do que
é consumido ainda vem de
fora, em forma de conserva.
Assim, temos o desafio de
inserir esse hábito na alimentação dos brasileiros, e
despertar o interesse pelo
consumo in natura, porque
só se conseguirmos conquistar o povo brasileiro é que
vamos inibir parte de importação”, finaliza.

As crianças, adolescentes e adultos desta campanha são atores.

A Associação Nacional
dos Produtores de Cogumelos (ANPC) realizou em
Castro, entre os dias 22 e
24 de novembro, o 1° Simpósio da Cadeia Produtiva de
Cogumelos. O evento contou
com dois dias de palestras
e atividades internas, realizadas no Memorial da Imigração Holandesa, e com
um dia de visitas técnicas,
com direito à visita em compostagens, propriedades de
cultivo e produção de terra.
Ao todo, o Simpósio recebeu
176 inscrições, de pessoas
de 80 diferentes municípios
e de 13 estados brasileiros,
o que para o presidente da
ANPC, Jan Haasjes, foi além
das expectativas. “Estamos
com um número muito bom
de participantes, pessoas de

cogumelo”, explica.

SE PRESENCIAR ALGUMA SITUAÇÃO SUSPEITA,
DENUNCIE. É ANÔNIMO.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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NIKON D 40
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso.
Valor de R$ 1.300. Revisada. Tratar pelo telefone (42) 9 9972-0758.

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.

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.

3232-5148

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. Tratar pelo telefone.: 9 99438139.

TÁXI
Táxi JORGE. Ligue: 9 9981-0324

ALUGO APARTAMENTO
MENSAL NO CENTRO
Quarto com banheiro. Café da
manhã, roupa lavada e garagem
inclusos. Combinar valores pelo
telefone: (42) 3232-4388.

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.

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

VENDE-SE 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).

SÚMULA
“A Lactalis do Brasil – Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. torna público que irá requerer ao IAP – Instituto Ambiental
do Paraná, a Licença Prévia para Ampliação (Casa de Caldeiras) a ser
implantada na Avenida dos Pioneiros, 2868 – Centro – CEP 84145-000
– Carambeí/PR. Não foi determinado estudo de impacto ambiental”.

A forma mais barata de fazer negócio!

VENDO
TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Tratar pelo telefone (42) 9 98524227.
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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS MADEIREIRAS, MOVELEIRAS E SIMILARES
DE JAGUARIAÍVA
Sede: Rua Márcio Araújo Motta, n.º 30, Jaguariaíva/PR
CEP 84.200-000 - Tel. (43) 3535-2745
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O SÉTIMO
GUARDIÃO
Terça-Feira (27/11)
Laura chega a Serro
Azul. Sóstenes pede que
Gabriel converse com a exnoiva antes de se relacionar com Luz. Os guardiães
se reúnem na prefeitura e
Egídio diz a Aranha para
examinar Gabriel. Valentina
chega a Serro Azul. Robério avisa a Sampaio sobre a
chegada de Laura à cidade.
Valentina se instala em sua
nova casa. León observa o
sobrado. Laura e Gabriel se
encontram no orelhódromo.
Gabriel impede que Aranha
o examine. Valentina humilha
Eurico e Marilda.
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ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (27/11)
Cris conta para Dalton
sobre suas viagens no tempo.
Lenita confirma a Alain que
roubou as fotos do computador de Isabel. A Guardiã
entrega a chave da casa de
Julia para Cris. No passado,
Dora facilita o encontro de
Cris/Julia com Danilo. Bola
repreende Solange e Emiliano pela discussão durante
o ensaio. Priscila faz as
pazes com Flor. Dora conta
para Gustavo sobre Cris/
Julia e Danilo. Alain decide
ir atrás de Cris na casa de
Julia. Gustavo vai até a
cabana onde estão Cris/Julia
e Danilo.
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MOTOS USADAS
CG 160 START
CG 150 Titan EX
CG 125 CARGO KS
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MARCIO BRINO, torna público que irá requer ao IAP, a Renovação da
Licença Ambiental de Operação para a atividade de MATRIZEIRO DE
RECRIA, implantada na localidade de CAMPINAS, PIRAÍ DO SUL/PR.
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de pescaPALAVRAS

Mar do Mewww.coquetel.com.br

M
F O
R
A D
V I
D
A
F A
B
E
A R
T
M A

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
MARCIO BRINO, torna público que recebeu do IAP, a Licença
Ambiental de Operação para a atividade de MATRIZEIRO DE RECRIA,
implantada na localidade de CAMPINAS, PIRAÍ DO SUL/PR.

RESUMO DE NOVELAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Entidade supra C O N V O C Aos senhores associados do Sindicato em dia com suas obrigações sociais, do município de
JAGUARIAÍVA, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, observadas as disposições estatutárias, a ser realizada dia 30 de
Novembro de 2018 às 14:00 horas em primeira convocação, com a
maioria absoluta dos associados quites, ou às 14:30 horas (meia hora
após), em segunda convocação, caso não haja quórum em primeira,
com qualquer número de presentes, na sede do Sindicato, sito a Rua
Márcio Araújo Mota, nº 30, em Jaguariaíva-PR, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:
- Apresentação, discussão e votação da Previsão Orçamentária Anual
para o Exercício de 2019 acompanhado do parecer do Conselho Fiscal.
As deliberações acima serão tomadas por escrutínio secreto, cujas
deliberações só serão válidas se aprovadas por mais de 2/3 dos presentes.
Jaguariaíva, 26 de novembro de 2018
NILTON ANTUNES BETIM - Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
Estado do Paraná

Áries: Você pode ter uma ótima
oportunidade de conversar com
alguém e esclarecer um assunto malresolvido. Sorte em jogos e sorteios.
Sucesso garantido nas paqueras.

Libra: Os astros anunciam
uma boa oportunidade de esclarecer
uma antiga pendência. Ótima fase
para quem vai fazer entrevistas de
emprego.

Touro: A energia da mudança
continua forte para o seu signo. Se
algo incomoda, enfrente os desafios
e corte o mal pela raiz. Sua sensualidade está acentuada e vai atrair
como ímã.

Escorpião: Vai se concentrar
na carreira e nas oportunidades de
se promover no que faz. Também
pode faturar uma grana extra num
golpe de sorte: faça sua fezinha. Paixão repentina pode surgir.

Gêmeos: Você deve se unir aos
colegas e trabalhar em equipe para
cumprir as metas em comum. Hora
de conquistar mais estabilidade no
emprego.

Sagitário: Vários astros vão
agir a seu favor e prometem realçar os
pontos fortes do seu signo. Aproveite
para buscar um futuro melhor. Negócio de família pode ser lucrativo.

Câncer: Pode aumentar seus
ganhos com horas extras ou até com
um segundo emprego. Dê atenção à
saúde: que tal um check-up?

Capricórnio: Céu indica uma
fase de mudanças. Encare os problemas e vença os desafios. Corte de
uma vez tudo que atrapalha sua vida.

Leão: A sorte vai favorecer
todos os setores da sua vida. Se
deseja mudar de emprego ou ter
mais estabilidade no trabalho, é hora
de arregaçar as mangas. Atração por
colega pode ficar irresistível.

Aquário: Seu espírito inovador
vai falar ainda mais alto nesta fase.
Chegou a hora de investir em seus
projetos e transformar ideias em realidade. Boa sintonia com amigo(a)
pode render um romance.

Virgem: Você vai produzir mais
no emprego se puder se isolar num
canto tranquilo. Boa fase para colocar em prática um antigo projeto ou
realizar um sonho. Clima sedutor a
dois. Quebre a rotina!

Peixes: Você vai priorizar a
carreira e não medirá esforços para
mostrar o seu valor no trabalho. Terá
ótimas ideias. Respeite a sua saúde.
Capriche no visual, pois vai se destacar na paqueras.

= EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = dos requeridos
ALBINO RATUCHENE NETTO ME, inscrita no CNPJ/MF 80.836.117/0001-49, na
pessoa de seu representante legal; e ALBINO RATUCHENE NETTO, inscrito no CPF
nº 708.953.929-68.
A Doutora ADRIANA PAIVA, Juíza de Direito Designada da Vara Cível da Comarca
de Castro, Estado do Paraná, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania do Cível tramitam os autos de AÇÃO MONITORIA,
sob nº 0003356-28.2016.8.16.0064, em que é requerente COOPERATIVA DE
CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO CAMPOS GERAIS
-SICREDI CAMPOS GERAIS e requeridos ALBINO RATUCHENE NETTO ME e
ALBINO RATUCHENE NETTO, sendo que mediante o presente edital, CITA os
requeridos ALBINO RATUCHENE NETTO ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 80.836.117/0001-49, na pessoa de seu representante
legal, Sr. Albino Ratuchene Netto; e ALBINO RATUCHENE NETTO, brasileiro,
solteiro, gerente comercial, inscrito no CPF/MF sob nº 708.953.929-68, atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que no prazo de quinze (15) dias, efetue(m) o
pagamento da importância de R$ 23.189,14 (Vinte e três mil, cento e oitenta e nove
reais e quatorze centavos) – valor em maio/2016, devidamente atualizada à data do
efetivo pagamento, acrescida do valor correspondente aos honorários advocatícios, no
montante de 5% sobre o valor da causa (art. 701, in fine, CPC/15), ficando assim,
isentos de custas processuais, conforme o artigo 701, § 1º do referido diploma legal,
ou, querendo, no mesmo prazo oponha embargos, independente da prévia segurança
do juízo, conforme disciplina o art. 702 do CPC/2015. Conforme autoriza a regra
inserta no art. 701, § 5º do CPC/15, poderá(ão), no prazo para embargos,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do
valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, requerer que lhe
seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e de juros de um por cento ao mês (Art. 916 do CPC/15). Fica a
requerida advertida, ainda, que não realizado o pagamento do valor e não apresentados
os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independente
de qualquer formalidade, nos termos do artigo 701, § 2º do Código de Processo Civil
de 2015.Observação: O processo (acima indicado) tramita através do sistema
computacional PROJUDI, cujo endereço na web é https://portal.tjpr.jus.br/projudi/.
Todos os atos processuais ocorrerão, exclusivamente, pelo sistema eletrônico (C.N.
2.21.3.1). O acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o
qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize
o sistema eletrônico (OAB). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro,
Estado do Paraná, aos quatorze (14) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil
e dezoito (2018). Eu, _________ (Cleuza Marlene Resseti Guiloski), Empregada
Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por determinação da MMª. Juíza de
Direito.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Empregada Juramentada – Portaria 02/2016
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ROUBAM PASSAGEIROS

Ladrões trocam tiros com escolta
Divulgação / PRF

Ação violenta
aconteceu com
dois ônibus de
passageiros
Da Redação
Passageiros de dois ônibus
que se deslocavam de Ponta
Grossa a São Paulo, pela PR
151, viveram momentos de
pânico na noite de domingo
(25), por volta das 21h45,
após intensa troca de tiros
entre o carro que escoltava os
veículos e ocupantes de dois
automóveis (Gol e um Oroch).
Toda ação se deu a 1 quilômetro da Ponte do Rio das Mortes, na região de Jaguariaíva.
Alvejado por disparos
de arma de fogo, o carro da
escolta acabou caindo em uma
pequena ribanceira ao lado da
rodovia, sendo que um dos

EM CASTRO

Preso ao dirigir
embriagado
Da Redação
Motorista dirigindo alcoolizado é uma triste realidade
presenciada todos os dias. Na
madrugada de domingo (25),
por volta das 2h45, equipe em
patrulhamento pela Rua Maestro Benedito abordou um veículo Uno com o condutor em
atitude suspeita. Após sua identificação, o mesmo apresentou
sinais de embriaguez, momento
em que foi realizado o teste do
etilômetro que aferiu 0,80mg/l,
sendo preso em flagrante. O
veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da 3ª Cia da
Polícia Militar.

PALMEIRA

Detidos por
desacato
Da Redação
No domingo (25), por volta
das 17h30, na Rua Jesuíno Marcondes, centro de Palmeira, policiais militares depararam-se com
um veículo Unotransitando na
contramão. Realizada abordagem,
o condutor de 25 anos disse não
ser habilitado,sendo que o veículo
ainda apresentava pendências
administrativas. Um dos passageiros (de 22 anos) não concordou
com a ação policial e desacatou
a equipe com palavras ofensivas.
Diante dos fatos, motorista e
ocupante foram encaminhados à
delegacia de polícia civil para as
medidas cabíveis. O veículo ficou
apreendido e foram lavradas as
notificações pertinentes.

Assaltantes incendeiam um dos carros

Cápsulas de munição deflagradas são recolhidas

Veículo de escolta sai da pista após troca de tiros com ladrões

seguranças teve ferimentos
por arma de fogo no pé. Os
suspeitos estavam de posse
de armas longas do tipo fuzil
e pistola, onde roubaram per-

tences diversos e dinheiro dos
passageiros dos dois ônibus.
Após o roubo, os criminosos
atearam fogo no veículo vw/
gol.

Feridos
O motorista de um dos ônibus ficou ferido na região do
rosto por estilhaços de vidro,
um passageiro teve lesões na

região do roubo, estojos de pistola 9mm e de fuzil cal.5.56mm,
entregues na delegacia. Os suspeitos evadiram-se rumo ignorado.

COLISÃO FRONTAL

EM DOIS BAIRROS DE CASTRO

Máquinas de azar são apreendidas
A comunidade de Castro
denunciou na semana passada
dois locais onde ocorriam
jogos de azar, os chamados caça-níqueis. Os bairros
ondem operaravam as máquinas eram Morada do Sol e Vila
Operária.
De posse das informações,
policiais militares seguiram as
denúncias até um bar localizado na Rua Anario Aquiles,
e também na Morada do Sol,
mais precisamente na rua
Renato Menarim, onde havia
outra máquinas de caça-níquel.
Apos buscas, descobriu-se as
máquinas que foram encaminhadas junto com o proprietário para a 3° Companhia de
Policia Militar para lavratura
de Termo Circunstanciado
pela prática de jogos de azar.

mão decorrente de projétil, e
outro passageiro terminou agredido. Todas as vítimas foram
encaminhadas ao hospital.
Foram apreendidos na

Divulgação / PM

Acidente entre caminhão
e van provoca uma morte
Da Assessoria
Um homem morreu e outro
ficou ferido em acidente ocorrido
no domingo (25), na PR-092,
entre as cidades de Arapoti e
Jaguariaíva, após uma van e um
caminhão colidirem de frente
próximo ao quilômetro 206 da
rodovia. As causas da batida que
levaram a óbito o ocupante da van
não foram passadas pela Polícia
Rodoviária Estadual (PRE), que
atendeu a ocorrência.
Segundo o que apurou-se,
o impacto foi tão grande que o

motorista da van ficou preso
entre as ferragens, morrendo
ainda no local do acidente. O
corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de
Ponta Grossa, que até o fechamento dessa edição não havia
repassada a identidade da vítima.
Já o caminhoneiro foi levado até
o Hospital Carolina Lupion,
em Jaguariaíva, com ferimentos
leves.
A Defesa Civil de Arapoti e
o Corpo de Bombeiros de Jaguariaíva prestaram atendimento no
local do acidente.
Fotos / PRF

Duas máquinas de jogos de azar, apreendidas pela militar

EM JAGUARIAÍVA

Família busca rapaz desaparecido
Jaguariaíva - Polícia militar e familiares estão desde
domingo (25) na busca do paradeiro de Jean Carneiro Jorge,
21 anos, visto pela última vez

na Rua Ladislau Chary, Bairro
Nossa Senhora de Fátima, em
Jaguariaíva. Segundo o pai que
não o vê desde a sexta-feira
(23), o rapaz trajava calça

jeans, boné verde e camiseta
clara. Suas características físicas são: pele branca, cabelos
castanhos escuros e curtos,
olhos castanhos, altura 1.70.

Caminhão colide e vai parar fora da pista

TELÊMACO BORBA

Preso suspeito de esfaquear esposa
Telêmaco Borba - Possível
briga de casal terminou com uma
mulher gravemente ferida na noite
de domingo (25) no bairro São
Silvestre, em Telêmaco Borba. A
vítima foi atingida por vários golpes

de facas, desferidos pelo marido,
isso por volta de 20h15.
Equipes do Corpo de
Bombeiros foram acionadas e
encaminharam a vítima com ferimentos moderados até a Unidade

de Pronto Atendimento (UPA) da
cidade. Testemunhas relataram
que viram o marido escapando do
local. Polícia Militar foi acionada e
realizou buscas da região, mas não
o encontrou.

Van ficou totalmente destruída
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cleucimara@hotmail.com
O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo para se esperar, é algo para se conquistar.
William Jennings Bryan
Divulgação

Johnny Marcello anima
encontro de colunistas
A Associação dos Colunistas
Sociais do Paraná (ACOSPAR), presidida por Gustavo
Ferro, realizará de 30 de novembro a 02 de dezembro
em Foz do Iguaçu, o encontro estadual de colunistas
sociais. O evento que reunirá
os principais nomes do colunismo social paranaense
e convidados especiais de
outros estados. No roteiro:
Cataratas do Iguaçu, Parque
das Aves, Museu de Cera,

Park dos Dinossauros, Ice Bar,
Jantar Show na Churrascaria
Rafain, compras no Paraguai.
O DJ e VJ Johnny Marcello,
proprietário da empresa
Venga Party Makers, além de
assessorar na organização,
mostrará todo o seu talento,
animando o Sunset no Vialle
Tower, o jantar italino na
Cantina 4 Sorelle e durante
o passeio de Kattamaram no
Complexo Turístico de Itaipu.
Comentaremos!

DJ e VJ
Johnny
Marcello
dará o
ritmo ao
encontro

Divulgação / João Marcello Mazzo

Divulgação

Divulgação

Sun e Yee
A colunista baiana Yee
Yin e seu pai Sun Sun, são
convidados da Associação dos Colunistas Sociais
do Paraná (ACOSPAR), para
participar do evento em
Foz de Iguaçu. Yee Yin, que
responde por colunas em
diversos veículos de comunicação, recebe cumprimentos de aniversário no
dia 03 de dezembro, e seu
pai festejou dia 23 de novembro. Parabéns a dupla
dinâmica!

PROJETO QUARTA CULTURAL

'O Mundo Mágico
do Palhaço Picolé'
Divulgação / João Marcello Mazzo

No próximo dia 03, o
bispo diocesano Dom
Sergio Arthur Braschi
recebe felicitações de
aniversário. Parabéns!

Denis Michael
Milleo Mainardes
reserva o dia 28 para
festejar idade nova.
Muitas felicidades!
Divulgação

27/11

Braian L. Copas Pontes
Cristina P. de Oliveira
Marien Pinheiro
Eduardo Santos
Luciano Zamoski
Josema Fernandes

28/11

Diego Ciriaco Gonçalves
Heloisa Lima
Luciano de Jesus Solek
Rosani de F. Martins
Vivianne Kachinski

29/11

Felipe Krelling
Luciane Corá Molin
Roberto Silva

O Rotary Club de Ponta Grossa Sabará, presidido por Eduarado Muradas, realizou confraternização
em Guaratuba, litoral do Paraná.
O evento que reúne famílias dos
rotarianos do clube celebra também o sucesso da 25ª edição do
Carneiro no Rolete, realizado
no Centro de Eventos
Divulgação

Dia 19 de
dezembro, Sergio
e Aracy Zadorosny
abrem as portas
de sua residência
para a tradicional
benção do Presépio
da Fazenda Pedra
Verde, em Ponta
Grossa, realizada
pelo bispo Dom
Sergio Arthur Braschi

A empresária Beth
Sacks recebendo
cumprimentos
de aniversário!

Divulgação

Direto de Barretos, Mônica
Pedroso Magalhães contando
os dias para o seu aniversário
em 29 de novembro

Quando o Palhaço Picolé sobe
ao palco, as gargalhadas da criançada (de todas as idades) é garantida.
Nesta quarta-feira (28), este universo fascinante do circo vai tomar
conta do Centro de Cultura com
o espetáculo ‘O Mundo Mágico
do Palhaço Picolé’, que integra a
agenda do Projeto Quarta Cultural,
promovido pela Prefeitura de Ponta
Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura. A apresentação
inicia às 20 horas. Os ingressos
estão à venda por R$ 20 (inteira)
e R$ 10 (meia-entrada) na Copiadora Manarim ou minutos antes da
apresentação.
O espetáculo interage com a
plateia do início ao fim, tornando o
público protagonista desta divertida
comédia, através da ludicidade
e inocência do Palhaço Picolé.

Repleto de alegria, o público tem
a sensação de estar dentro de um
circo, com o cenário, som e luz que
remetem ao mundo do picadeiro. O
Palhaço Picolé imerge o público em
seu mundo, através de suas habilidades. Com um monociclo maluco,
faz manobras e arranca suspiros da
plateia. A direção técnica e autoria
são de Robert Willians Vargas
Salgueiro e a produção artística,
sonoplastia e cenografia de Geovana de Abreu Salgueiro.

