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Homem morre prensado após caminhão cair de ribanceira
Divulgação / Thiago Terada

página 7

A portaria publicada no dia 20 de
novembro, no diário oficial eletrônico do
município, por meio da qual o vereador e
presidente da Câmara de Vereadores de
Castro, José Otávio Nocera, estabelece a
inativação da até então funcionária da Casa,
Ilzemarie Hampf, e determina complementação de aposentadoria à mesma, foi alvo
de contestações entre os parlamentares
na sessão de quarta-feira (28). Maria de
Fátima e Mauricio Kusdra questionaram
diversos pontos relacionados ao pedido
de complementação à aposentadoria da
ex-servidora, que até ter seu contrato
reincidido, tinha salário de R$ 21.718,54,
mas recebia mensalmente R$ 13.416,07,
considerando os descontos.
página 3

porquê complementar aposentadoria?

Presidente da Casa
de Leis é questionado

Vereadores cobram explicações de presidente

EM TIBAGI

Padre 'Carmo'
recebe título

Divulgação

Na noite desta terça-feira
(27), em sessão solene na
Câmara Municipal, Padre
Marcelo Rodrigues do Carmo
recebeu o título de cidadão honorário de Tibagi. Uma honraria dada pelo poder legislativo,
através do Projeto de Lei n°
página 3
2630/2016.

Sumiço de
Stefany
completa três
dias na sexta
página 7

PELA QUINTA VEZ

'Carambeí Digital'
recebe prêmio

Divulgação

Divulgação

padre com Rildo e Helynez

Divulgação

Parque Histórico está em clima Dia Municipal de Adoção e
de Natal desde o dia 24 Proteção Animal é aprovado
página 3
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contra o reajuste do pedágio

Governadora anuncia novas ações
A governadora Cida Borghetti anunciou que o Estado
vai solicitar à Justiça Federal
que não autorize o reajuste das
tarifas de pedágio no Anel de
Integração.
“Por todas as situações que

acompanhamos, com as ações
envolvendo a operação Integração acredito que o reajuste
das tarifas vai aumentar ainda
mais o prejuízo para a economia
do nosso Estado”, afirmou a
governadora. “Construí um his-

tórico de defesa dos interesses
dos paranaenses nesta relação
com os pedágios, e é esta linha
que continuarei adotando”,
acrescentou. O reajuste anual
está previsto para o dia 1º de
página 3
dezembro.

projeto é premiado na sexta edição do Prêmio Gestor Público

Carambeí Digital, projeto da
Prefeitura Municipal, recebeu
premiação na sexta edição do
Prêmio Gestor Público Paraná
(PGP-PR), que homenageia os
municípios com os melhores
projetos de gestão. Prefeito Osmar Blum (PSD), acompanhado

do diretor do departamento de
Informática, Edison Rodrigo de
Moura, recebeu o prêmio em
cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Paraná. O
programa implantado em 2015,
soma sua quinta premiação.
página 4
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O futuro depende de que?

EDITORIAL

* Clemente Ganz Lúcio

PESOS E MEDIDAS
De um lado o vereador e presidente da Câmara Municipal de Castro, José Otávio Nocera, tenta
ampliar o benefício da aposentadoria de uma ex-servidora da Casa. Até então, justo! Afinal, trata-se
de uma pessoa que dedicou cerca de 40 anos de sua vida a Câmara. Por outro lado, porém, surgem
muitos questionamentos. Também justos, por exemplo, a legalidade, e a brecha que cria. Afinal, são
os vereadores representantes do povo, e, diga-se de passagem, de um povo sofrido, que muitas vezes
nem consegue se aposentar, e que quando consegue, mesmo tendo trabalhado arduamente durante
toda vida, em alguns casos precisa contentar-se apenas com o salário mínimo. Quem dera cada um dos
trabalhadores que está na fila do INSS tivesse um parlamentar disposto a lutar por seus direitos.

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho

DE

Luiz Carlos Travaglia
lembra o dia do motorista de
ambulância, 19 de outubro

Nocera, Neto Fadel, Gerson
Sutil e Maria de Fátima Bart
Antão Castro manifestaram
interesse pela presidência da
Casa. Além de não contar com
o apoio do grupo dos cinco,
o nome de Neto Fadel estaria
desagradando vereadores da
base de apoio à Moacyr na
Câmara, pela imposição que
vem sendo feita.

15 ANOS
A data passou despercebida
para muita gente, não para o
proprietário dos Supermercado
Rickli, Nelvir Rickli. Há 15
anos, mais precisamente em 23
de novembro de 2003, a loja
localizada à beira da PR 151 era
consumida pelas chamas. Passados tanto tempo, o assunto
ainda mexe no emocional, inclusive foi de Nelvir o comentário
à reportagem do Página Um.
Hoje os supermercados Rickli
estão ainda mais fortes, com
lojas em Carambeí, Jaguariaíva
e Arapoti.

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

PRESIDÊNCIA III
Em reunião recente, ao
se ventilar a possibilidade de
se criar uma chapa sem Neto
na presidência, criou-se uma
certa irritação do sobrinho do
prefeito, que não escondeu o
seu descontentamento. A a
falta de experiência em entender que, talvez, esse não seja
o seu momento, também vem
afastando os seus ‘até então
aliados’. Quarta-feira saberemos o resultado de todo esse
imbróglio.

ADESIVOS
A iniciativa do diretor de
Comércio, Indústria, Turismo e
Cultura, Augusto Beck, de estimular o comércio com a campanha ‘Amo Castro Compro
Aqui!’ é bacana, mas poderia
ser muito maior e mais atraente, se em vez de adesivos nas
portas dos estabelecimentos,
somasse força com a Associação Comercial e Empresarial de
Castro (Acecastro) nas promoções. Fica a dica para 2019!

Luiz Carlos é um profissional altamente capacitado, zeloso
e comprometido com a excelência do trabalho de condutor de
ambulância do serviço de Atendimento Móvel de Emergência (SAMU), que leva o número 292, cujo telefone escuta a
voz de socorro das vítimas da espiral dos nossos dias, resultado dos desafios de um mundo novo e de uma sociedade
moderna. Há mais de 15 anos, Luiz conduz a sua vida e a vida
do grupo de profissionais da saúde que dedica a salvar vidas,
uma benção de Deus.

ALINE EM BRASÍLIA
Ainda na condição de deputada eleita, pois a sua posse
só acontece em 2019, Aline
Sleutjes estreou no Congresso
Nacional, falando para a bacana
feminina. Foi na terça-feira
(27), em meio a dezenas de
mulheres. Enalteceu Castro, a
sua família e blá, blá e blá. Seria
cedo para falar de projetos.

PRESIDÊNCIA
A eleição para a nova presidência da Câmara Municipal
de Castro já tem data. Será na
quarta-feira (5), e traz novidades. Quem também entra
no páreo e coloca o seu nome
em jogo é o vereador Maurício
Kusdra, que encabeçaria uma
chapa e até bateria de frente
com o sobrinho do prefeito,
Neto Fadel.

CÉSAR DO POVO
Não se sabe se é para criar
algum burburinho, mas o vereador César do Povo colocou o
seu nome como pretenso candidato a prefeito de Castro. Foi
nos bastidores da sessão da
Câmara de quarta-feira (28)
que a notícia correu.

PRESIDÊNCIA II
Maurício entra como uma
opção a mais, depois que Zé

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

O que se conhece como
emprego,
ocupação,
direitos
sociais e trabalhistas e Estado
está mudando e se transformará
radicalmente nos próximos anos.
O que virá é completamente desconhecido. Organizada a partir
do mundo do trabalho, a luta por
direitos, pela liberdade, democracia, igualdade e justiça terá que ser
reinventada.
Crianças e jovens de hoje serão
os construtores do novo mundo,
por meio do trabalho. Somente
eles, que participarão desta construção, poderão achar as respostas
para problemas, desafios, conflitos e contradições que surgirão, e
serão inéditos. Para esse mundo
que romperá com as atuais referências, será necessário criar adequadas formas de organização, de
mobilização e de luta. A luta social
e sindical terá que ser profundamente modificada.
E quais serão essas mudanças
todas? A organização do sistema
produtivo capitalista, oriundo das
três revoluções industriais, está
ficando para o passado. Há novos
paradigmas produtivos irrompendo no cotidiano no mundo da
produção e do consumo, alterando
todas as dimensões do mundo do
trabalho. A riqueza financeira, reunida em fundos de investimento
e articulada pelos bancos, está
comprando as empresas nacionais
e multinacionais e a riqueza natural. O objetivo é gerar o máximo
lucro para distribuir resultados
trimestrais para os acionistas. As
estratégias e funções econômicas
e sociais dessas organizações são
outras.
Verdadeiros tsunamis de inovação tecnológica visam incrementar a
produtividade e passam a substituir
intensivamente o trabalho humano
na indústria, na agricultura, no
comércio e nos serviços. As mais
variadas máquinas tomam o lugar
do homem na força de trabalho e,
de maneira acelerada, ampliam as
possibilidades de substituir a inteligência humana em amplas áreas de
conhecimento e profissões. Os efeitos disruptivos sobre as ocupações,
os empregos e as profissões já são,
e serão cada vez mais surpreendentes, e, muitas vezes, devastadores.
São transformações por dentro
do sistema capitalista de produção,
de consumo e de distribuição, que
agora se defrontam com as potencialidades e o poder das máquinas;
com o desemprego estrutural de
massas excluídas; com o aumento
da desigualdade, sem precedentes; com os problemas ambientais (as mais diversas formas de
poluição, a mudança climática e o
aquecimento global); com as múltiplas formas de guerra, inclusive a

nuclear; com a escalada da violência, das drogas, do tráfico. Ou seja,
a quantidade (quase incontável), a
complexidade e a escala dos problemas afetarão de maneira radical
diversas dimensões do mundo do
trabalho.
Essas transformações promoverão rupturas em todo o sistema
produtivo. Os agentes econômicos
já viabilizam a máxima flexibilidade
para promover, atuar e reagir a
essa transformação, sem resistência e com segurança. As mudanças
institucionais (reforma trabalhista,
por exemplo) preparam e entregam esse ambiente. As reformas
dos Estados, privatizações e venda
de recursos naturais oferecem ao
mercado ampliadas oportunidades de negócio. Está claro para
a elite que as democracias devem
ser controladas, para não gerar
insegurança (a chamada confiança
do investidor), e orientadas para
aguentar as mudanças. Onde não
for possível ou houver resistência,
as democracias podem ser sacrificadas!
O Brasil, com as riquezas e o
sistema produtivo, é um dos maiores jogadores nesse mundo e faz
parte desse tsunami transformador.
O sindicalismo tem o desafio
de mergulhar na reflexão sobre
o futuro, prospectar os desafios,
articular a compreensão da complexidade e enunciar lutas inovadoras para essa nova etapa histórica.
O sindicalismo tem, mais uma
vez, a tarefa de trazer para o jogo
social o trabalhador como sujeito
coletivo, como classe, como ator
político que constrói a história de
todos, das nações, dos países e,
hoje, do planeta.
É preciso pensar 10, 20, 30
anos para a frente. Por isso, os
principais protagonistas desse
movimento são os jovens trabalhadores. Serão eles que estarão produzindo, revelando as contradições
da nova produção e distribuição
desse outro sistema capitalista. É
esse mundo, que será nosso também, mas produzido pelos jovens,
que deve instruir o debate. Serão
os jovens de hoje que terão que
imaginar e criar outras formas de
luta a partir do mundo do trabalho.
São eles que terão que se colocar
em movimento. Nós seremos seus
companheiros de luta e estaremos juntos, para o que der e vier,
enquanto estivermos vivos!
* Clemente Ganz Lúcio
é Sociólogo, diretor
técnico do DIEESE,
membro do CDES
Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social e do
Grupo Reindustrialização.

ERRAMOS
Na edição de número 3203, terça-feira, 27 a 29 de novembro de 2018,
publicamos erroneamente a palavra selo com acento circunflexo tanto no título
da capa 'Selo de referência', quanto na página 5 'Empresários recebem selo de
referência'. Essa palavra não recebe qualquer acentuação gráfica.

30/11 - Dia Nacional do Evangélico / Dia do Teólogo
Dia do Estatuto da Terra / Dia do Síndico
Dia da Amizade Brasil-Argentina
01/12 - Dia Internacional da Luta contra a AIDS
Dia do Numismata
02/12 - Dia Nacional das Relações Públicas
Dia Nacional do Samba / Dia da Astronomia
Dia Pan-americano da Saúde
03/12 - Dia Internacional do Portador de Deficiência
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
30/11

Temperatura

23 ºC
15 ºC

Umidade
97%
90%

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

Sábado
01/12

24

ºC

16 ºC

100%
100%

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

Domingo
02/12

24 ºC
14 ºC

95%
93%

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

Segunda
03/12

25 ºC
15 ºC

90%
95%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 29/11/2018
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PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA GERA POLÊMICA

Presidente da Câmara é questionado
Divulgação / Thiago Terada

José Nocera
diz que
medida é legal
e promote
responder
as dúvidas
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A portaria publicada no dia
20 de novembro, no diário oficial eletrônico do município, por
meio da qual o vereador e presidente da Câmara de Vereadores
de Castro, José Otávio Nocera,
estabelece a inativação da até
então funcionária da Casa, Ilzemarie Hampf, e determina complementação de aposentadoria à
mesma, foi alvo de contestações
entre os parlamentares na sessão
de quarta-feira (28).
Primeiro a vereadora Maria
de Fátima Barth Antão Castro
apresentou um requerimento
(237/2018), solicitando diversas informações, a exemplo:
Qual a base legal utilizada para
conceder a complementação
de aposentadoria? Qual o valor
da referida complementação?
Se houve estudos referentes ao
impacto que a complementação
acarretaria aos cofres públicos? Se há precedente para tal
concessão de complementação
de aposentadoria pela Câmara
Municipal? E se há legislação
específica que autorize tal com-

Na sessão de quarta-feira (28) Maria de Fátima e Mauricio Kusdra expuseram suas dúvidas
plementação?
A vereadora justificou o
requerimento afirmando que após
a publicação da portaria houve
grande repercussão na esfera
do município questionando a
legalidade da concessão de complementação de aposentadoria.
E que ao se conceder a complementação, caso seja legal juridicamente, abre-se precedente
para que qualquer funcionário da
Prefeitura ou Câmara exija esse
mesmo direito, o que oneraria
os cofres públicos, e que esses
mesmos recursos poderiam ser
aplicados em áreas como a da
saúde, educação, assistência
social e segurança pública.
Durante a sessão Maria de
Fátima também fez uso da palavra, e novamente justificou seus
questionamentos. “Na verdade,
eu fiz o requerimento porque
fiquei muito surpresa quando vi

MELHORAR CRUZAMENTO DE VIA

Projeto foi aprovado para Castro
Divulgação

Vice-prefeito quer melhorias para trechos críticos da rodovia

Palmeira - O vice-prefeito
Marcos Levandoski esteve na PR
151, na manhã desta quinta-feira
(29), para conversar com fiscais
do Departamento de Estradas
e Rodagem (DER) do Paraná.
Entre os assuntos abordados está
o trecho de cruzamento das ruas
XV de Novembro, Nascim Bacila
e avenida Daniel Mansani com a
rodovia.
Segundo Levandoski, a conversa foi para melhorar os trechos
críticos da rodovia na área urbana,
em especial a área próxima à
entrada do bairro da Vila Rosa.
“Falamos sobre fazer uma manutenção mais apropriada nos pontos
críticos, pois neste local, quando
chove, o asfalto fica com graves

também não foram passadas aos
parlamentares da Casa informações sobre o impacto financeiro
que a medida poderia causar, e
nem consta na Lei Orçamentária
do Município, para 2019, bases
para a concessão da complementação. “Ninguém me disse
nada com relação a valores,
qual o valor que a Câmara teria
que complementar e o impacto
disso”, afirmou, citando ainda
que “causa preocupação os precedentes que a portaria pode vir
a acarretar, uma vez que quando
é concedido algo para um funcionário, pela isonomia, todos
passam a ter o mesmo direito, o
que também se estende ao Passo
Municipal”.
Em seguida quem se manifestou a respeito da portaria foi
o vereador Mauricio Kusdra. O
parlamentar também afirmou ter
ficado surpreso com o fato de a

DIA MUNICIPAL DE ADOÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL

Vice-prefeito conversa
com equipes do DER

Da Assessoria

a portaria publicada, e busquei
as bases legais que poderiam ter
dado fundamento a ela, porém,
não encontrei, também não
encontrei fundamento para que
a Câmara faça essa complementação. Com todo respeito que
tenho à vossa excelência, talvez
tenha sido prematura a publicação da referida portaria”, destacou ela, dirigindo-se ao vereador
presidente, José Otávio Nocera.
A parlamentar também questionou o fato de as comissões
internas da Casa não terem sido
consultadas para emitirem pareceres quanto a determinação de
complemento à aposentadoria
de Ilzemarie. “Tudo bem que é
uma portaria, e não um projeto
de resolução, mas uma vez que
temos comissões na Casa, não
há mal nenhum em elas serem
solicitadas”, ressaltou.
Ainda segundo a vereadora,

portaria determinar complementação à aposentadoria da exservidora. “Me parece ser algo
meio perigoso para não ter um
respaldo maior e mais transparência, muitas pessoas acompanham os nossos trabalhos, e nós
precisamos ter respostas para a
população. O desligamento da
servidora é algo natural, inclusive
nós nos regozijamos com ela por
ter dedicado 40 anos de sua vida
a essa Casa, porém, acredito que
nós precisamos de mais esclarecimentos sobre essa situação”,
destacou.
Mauricio também questionou
a não participação das comissões na elaboração da portaria. “Enquanto presidente da
Comissão de Orçamento, acredito que, não por uma questão
legal, mas sim por uma questão
moral, poderíamos ter sido solicitados para emitir parecer, ou
para pelo menos, obtermos as
informações sobre a questão da
complementação. Além disso, a
medida abre precedentes para
que outras pessoas venham a
pedir complementação. Será
que futuramente teríamos verba,
ou será que é prioridade também fazermos isso para todos
os servidores da Casa?”, questionou Mauricio, que ao final,
pediu para também assinar o
requerimento, feito por Maria
de Fátima.
Após os questionamentos
dos vereadores, o presidente da
Casa, José Otávio Nocera afirmou que esclareceria todas as
dúvidas, e que a portaria havia
sido publicada com base na

problemas”, disse.
Obra PR 151 03O viceprefeito relatou que o acordo foi
para que o DER “reforce o asfalto
no cruzamento das ruas com a
rodovia fazendo um recape mais
extenso, inclusive fora do leito
da rua, porém dentro da faixa de
domínio”, comentou.
O laboratorista fiscal do
DER, Alex Silva, disse que “primeiramente havia sido feito um
tapa buracos emergencial, porém
o trabalho que está sendo feito
agora é um remendo superficial,
no qual serão retirados os pontos
críticos e o asfalto será refeito
nestes locais.” O profissional
também relatou que o trabalho
será feito no trecho que inicia no
viaduto da BR 277 até a entrada
de Ponta Grossa.

Da Assessoria
A Câmara Municipal de
Castro aprovou, em segunda
votação e por unanimidade,
o Projeto de Lei 125/2018
que institui o “Dia Municipal
de Adoção e Proteção Animal” no calendário oficial do
Município. De autoria dos
vereadores Rafael Rabbers
(DEM) e Mauricio Kusdra
(DC), o objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância de tratar bem os bichos
e alertar a população sobre a
necessidade da adoção.
Segundo Rafael Rabbers,
Castro sofre devido a grande
população de animais de rua.
Para ele, é preciso a adoção
de políticas públicas que visem
a diminuição dos bichos abandonados. “Hoje, Castro atua
com a castração, no entanto,
após algum tempo, eles são

devolvidos às ruas. Então, é
uma política de longo prazo,
mas precisamos de algo mais
imediato, por isso sugerimos
a feira de adoção”, explica.
Além da feira, o vereador
ressalta que é importante a
conscientização da população.
Para isso, o projeto prevê a
realização de palestras e
campanhas educativas, principalmente, dentro das escolas municipais. “As pessoas
precisam entender que os animais necessitam de atenção e
cuidados, que o abandono não
é certo e que é possível prevenir a reprodução dos bichos”,
afirma Rabbers.
O vereador lembra também que o abandono além
de fazer com que os animais
sofram, pois muitos acabam
sem alimentação e os cuidados necessários, também
gera prejuízos para a popu-

lação. “Muitos animais acabam atacando as pessoas,
alguns ficam no meio das vias
podendo causar acidentes,
além da questão sanitária,
devido as fezes dos bichos.
Por isso, precisamos avançar
nas políticas públicas de adoção e proteção”, conclui.
Defesa animal
Além do projeto de lei, os
vereadores Rafael Rabbers e
Maurício Kusdra desenvolveram ao longo do ano diversos
requerimentos sobre a defesa
dos animais. Eles questionaram sobre as políticas públicas adotadas, solicitaram
melhorias e adequações no
canil municipal e perguntaram
sobre a construção de um
novo canil, visto que o local
que abria o atual, será utilizado para construir uma nova
rodoviária.

CONTRA REAJUSTE DO PEDÁGIO

Cida Borghetti anuncia novas ações
Da Assessoria
A governadora Cida Borghetti
anunciou que o Estado vai solicitar
à Justiça Federal que não autorize
o reajuste das tarifas de pedágio
no Anel de Integração.
“Por todas as situações que
acompanhamos, com as ações
envolvendo a operação Integração acredito que o reajuste das
tarifas vai aumentar ainda mais o
prejuízo para a economia do nosso
Estado”, afirmou a governadora.
“Construí um histórico de defesa
dos interesses dos paranaenses
nesta relação com os pedágios, e
é esta linha que continuarei adotando”, acrescentou.
O reajuste anual é uma cláusula contratual e a aplicação está
prevista para o dia 1º de dezembro. As empresas calculam os percentuais baseados em uma fórmula
paramétrica composta por índices
divulgados pela Fundação Getúlio

Vargas (FGV).
De acordo com os contratos,
a partir da data do protocolo do
pedido de reajuste das concessionárias, há um prazo de cinco dias
úteis para conferência dos cálculos
pelo Departamento de Estradas de
Rodagem (DER-PR) e homologação pela Agência Reguladora do
Paraná (Agepar).
O contrato não prevê medida
administrativa que impeça o reajuste. “Por isso, a estratégia de
solicitar à Justiça Federal. A decisão tem que vir da Justiça, para
que não fique nenhum passivo
para o Estado ou para os usuários
do Anel de Integração”, explicou a
governadora.
As concessionárias começaram
a apresentar os índices pretendidos ontem (terça). O DER-PR já
recebeu os cálculos para o reajuste
das tarifas da Ecocataratas, Ecovia, Viapar, Caminhos do Paraná e
Rodonorte.

Polo ativo
A governadora lembrou também que atualmente o Estado do
Paraná é parte do polo ativo nas
ações judiciais que correm contra
o programa de concessões.
Ela destacou ainda que já
oficiou as concessionárias do fim
dos contratos, com tempo hábil
para que todos os compromissos
contratuais sejam cumpridos, e
determinou uma intervenção nas
operações das empresas para
auxiliar nas investigações de irregularidades que foram apuradas
no âmbito da Operação Lava
Jato.
Assembleia
A Assembleia Legislativa
aprovou nesta quarta-feira (28),
por unanimidade, requerimento
do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) pedindo que não haja
reajuste das tarifas nas 27 praças
de pedágio do Paraná

legislação vigente. “Essa é uma
medida que cabe à presidência, não tem nada a ver com as
comissões, por isso os vereadores não foram consultados, mas
tudo foi feito de acordo com as
leis da Casa, e acreditando que
estamos no caminho certo”, destacou.
Servidora
Ilzemarie Hampf ocupava,
até ter o contrato reincidido, o
cargo de administradora geral
no quadro de funcionários da
Câmara Municipal de Castro. A
reportagem teve acesso à informação quanto ao último salário
recebido por Ilzemarie, enquanto
funcionária, R$ 21.718,54, com
os descontos e pelo fato de não
poder receber valor maior que o
recebido pelo prefeito municipal,
a ex-servidora recebia mensalmente R$ 13.416,07. De acordo
com José Otávio Nocera, aposentada a ex-servidora passou a
receber cerca de 50% menos que
seu antigo salário.
Porém, conforme ele, a motivação para o pedido de complementação da aposentadoria está
relacionada exclusivamente ao
fato de a ex-funcionária ter dedicado grande parte de sua vida
aos serviços da Casa de Leis.
“Eu fiz esse pedido pelo direito
adquirido da funcionária”, afirmou. O parlamentar disse também que outros ex-servidores
já aposentados pelo município,
atualmente recebem complementações como a que ele está pleiteando para a aposentadoria de
Ilzemarie Hampf.

CIDADÃO HONORÁRIO

Padre Marcelo
do Carmo
recebe título
Tibagi - Na noite de terçafeira (27), em sessão solene na
Câmara Municipal, o Padre Marcelo Rodrigues do Carmo recebeu
o título de cidadão honorário de
Tibagi. Uma honraria dada pelo
poder legislativo, através do Projeto de Lei n° 2630/2016. O
prefeito Rildo Leonardi e a viceprefeita Helynez Santos Ribas,
prestigiaram a sessão.
O prefeito ressaltou a alegria
em entregar a homenagem ao
padre. "O padre Marcelo recebeu o
título de Cidadão Honorário, uma
honraria que só é dada para aqueles
adotam Tibagi. Durante sua passagem pela cidade, o padre criou um
vínculo muito forte com a comunidade, levando muito carinho e fé
para toda a comunidade católica. É
uma grande honra para todos nós
tê-lo agora, de fato, como cidadão
tibagiano", falou Leonardi.
A vice-prefeita orgulha - se
te ter feito parte do Legislativo
quando foi aprovado o título para o
padre Marcelo. "Estou muito feliz, é
uma merecida homenagem. Tive o
prazer e a honra de fazer parte do
Poder Legislativo quando o vereador Aristeu apresentou o projeto.
Hoje estou muito feliz, como viceprefeita, poder participar desse
evento a uma pessoa tão merecedora", afirmou.
O homenageado ficou por seis
anos e meio em Tibagi. Ele afirmou estar muito feliz em receber o
prêmio e poder rever seus amigos
e fiéis. "Na verdade é uma surpresa
bastante feliz. Porque além do
título, por tudo que ele representa,
é também uma oportunidade de
reencontro com várias pessoas ao
mesmo tempo, porque por mais
que tenha um contato com outro
e em alguma oportunidade retorne
infelizmente não tenho condição
de ver as pessoas. É uma alegria
de duas formas: o título em si, que
prefiro dizer que é uma dedicação
nominal, mas ao mesmo tempo
compartilho com todas as pessoas
da comunidade, com todos os
padres que trabalhei, é uma construção em conjunto. Mas também
é esta alegria do reencontro", destacou o padre.
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PROGRAMA IMPLANTADO EM 2015 SOMA SUA QUINTA PREMIAÇÃO

'Carambeí Digital' recebeu prêmio
Divulgação

Cerimônia
de premiação
aconteceu na
Assembleia
Legislativa

ESCOLA RURAL DE CARAMBEÍ

'Telefone do Sussurro' é
adotado na alfabetização
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí Digital, projeto
da Prefeitura Municipal, recebeu premiação na sexta edição
do Prêmio Gestor Público
Paraná (PGP-PR), que homenageia os municípios com os
melhores projetos de gestão.
O prefeito Osmar Blum
(PSD), acompanhado do diretor do departamento de Informática, Edison Rodrigo de
Moura, recebeu o prêmio em
cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Paraná,
na segunda-feira (26). O programa implantado em 2015,
soma sua quinta premiação.
Edison Moura explica que
projeto Carambeí Digital iniciou com a criação do marco
zero digital que foi um documento formalizado por meio de
encontros com vários setores
da comunidade, que definiu
diretrizes para a implantação
sem impor a vontade da administração pública e sim levou
em conta as necessidades e
ideias da população. Relata
que em 2016 foram montadas
as estruturas das 10 torres
no perímetro urbano e rural
para estabelecer uma rede de

Projeto da Prefeitura foi premiado na sexta edição do Prêmio Gestor Público Paraná

comunicação via rádio a qual
interligaria os órgãos públicos
e também disponibilizou mais
locais de acesso a internet gratuita (hot spot). Foi em 2017
que a internet chegou às casas
na área urbana e neste ano o
sinal alcançou a região rural
do Catanduvas. "Essa premiação é o reconhecimento de um
trabalho iniciado há mais de
cinco anos e que teve o apoio
fundamental do executivo para
que seguisse todas as etapas, é
um projeto que ficará e tende
somente a evoluir", acrescenta
Moura.
O prefeito Osmar Blum
destaca que o Cidade Digital
engloba também a implantação
dos servidores em nuvem da

prefeitura, onde todos os sistemas e dados ficam armazenados em servidores da amazon.
com, o maior data Center do
mundo. "Todos os dados estão
disponíveis 24h por dia 7 dias
por semana, com garantia de
segurança, com backups e alta
qualidade de conexão, facilitando o acesso dos usuários e
dos munícipes. Nos tornamos
a primeira prefeitura 100%
em nuvem do Brasil e tivemos
esse reconhecimento que veio
junto ao prêmio Gestor Público
Paraná", declara com orgulho o
prefeito.
O diretor do departamento
municipal de Informática ressalta que, nesse momento, o
trabalho está direcionado em

interligar as Unidades Básicas de Saúde com a unidade
central para que o sistema de
atendimento seja ágil, seguro
e possa trazer comodidade
ao usuário. Ele revela que o
próximo passo do Carambeí
Digital será a instalação de
mais torres para atender outras
localidades rurais como Santo
André e São João.
"Carambeí Digital recebeu
a sua quinta premiação, sendo
já reconhecido quatro vezes
como Projeto Inovador, premio
outorgado pela Rede Cidade
Digital", comemoram o prefeito
e o diretor de Informática.
Prefeitura Municipal recebe
quinto prêmio pelo projeto
"Carambeí Digital"

Aparelho permite a captação, ampliação e retorno da voz
Da Assessoria
Carambeí - A Escola Municipal
Rural Limpo Grande, na localidade
rural do Catanduvas, inova na alfabetização ao adotar o telefone do
sussurro em uma turma do primeiro
ano. Esse instrumento conhecido
com sussurrofone trouxe aos trinta
alunos da professora Andrea Podolan uma forma divertida e eficaz no
processo de alfabetização.
A professora explica que o
sussurrofone é um instrumento
que permite a captação individual
da voz, a amplificação e o retorno
desse som para quem o está utilizando. "A experiência com os alunos do primeiro ano é maravilhosa
pois estão em processo de alfabetização e com o sussurrofone o aluno
escuta a própria voz com nitidez
mesmo falando baixinho percebendo a diferença de um som para
o outro e seu valor fonético.

Este instrumento está fazendo
a diferença na alfabetização onde
a maioria dos alunos descobre a
leitura de forma mágica e prazerosa", declara. Ela acrescenta que
o sussurrofone tem funções semelhantes a um telefone, onde o aluno
fala por um lado e ouve pela outra
ponta, com esse recurso a criança
consegue ampliar as possibilidades
da leitura e escrita.
Ela conta que o instrumento é
adotado em muitas escolas americanas e comercializado por lojas
da internet por 110 dólares, no
Brasil, uma professora mineira
criou um modelo com canos de
PVC, com custo total de 4 reais
e fez uso com seus alunos, sendo
copiado por outras escolas.
Andrea Podolan revela que foi
inspirada no trabalho dessa educadora e que junto com a diretora
Helena Brandes decidiram adotar
a idéia.

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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Divulgação

'ROTA DO CONHECIMENTO'

Alunos conhecerão
a fundo sua história
Projeto é
inspirado em
modelo
apresentado
em Gramado
Da Assessoria
Carambeí - Alunos da rede
municipal de ensino farão a
partir de 2019 uma imersão
na história do município com o
projeto Rota do Conhecimento,
programado para acontecer
durante todo o ano letivo, envolvendo diretamente alunos e professores dos quartos e quintos
anos. O projeto é inspirado no
mesmo modelo apresentado
pelo município de Gramado, na
30ª edição do Festival Internacional de Turismo.
A secretária Municipal de
Educação e Cultura, Ana Wieslava, presente ao evento, teve
a oportunidade de conhecer o
projeto quando da apresentação para um grupo de crianças.
Ela destaca que pode conversar
com os idealizadores e também
com as pessoas envolvidas que
são os descendentes de imigrantes que tem seus negócios voltados ao segmento de
turismo. “O trabalho que eles
realizam diariamente em suas

propriedades e que são consagrados como produtos turísticos tem público garantido,
mas não estão próximos da
comunidade local. Nas abordagens que fiz, percebi que eles
estão preocupados que essa
memória cultural, de costumes,
de gastronomia. Todo trabalho
deles está focado na preservação de sua história”, explica
Ana.

Projeto entrará
nas atividades do
ano letivo de 2019
De acordo com a secretária,
a história de Carambeí, a partir
de 1911, está representada no
Parque Histórico e os eventos
do Museu Interativo também
demonstram a presença de
outras etnias como os italianos,
alemães, portugueses, poloneses, africanos e índios. Ela
ressalta que mesmo com esse
trabalho já realizado é necessário envolver mais as crianças
nesse contexto, por isso irá no
próximo ano trabalhar com o
projeto Rota do Conhecimento.
Explica que a intenção é
vivenciar com os alunos e professores todo andamento do
projeto desde as pesquisas,
visitas, até a elaboração das

maquetes e outros objetos. A
secretária conta que artistas
locais também serão convidados a colaborarem e a Associação Parque Histórico de
Carambeí será parceira em
mais esse projeto pedagógico.
Ela acrescenta que já está no
calendário de atividades uma
capacitação, onde o grupo da
APHC elaboraram cartilha contando a história de Carambeí.
Esse material será utilizado
para complementar o referencial curricular do Paraná, bem
como auxiliar. A secretária
revela que o historiador e coordenador cultural da APHC,
Felipe André Pedroso de Oliveira, já se declarou parceiro do
projeto Rota do Conhecimento.
“Nós iremos trabalhar durante
todo ano e no final do período
letivo acontecerá uma exposição para que a comunidade
também possa conhecer mais
sobre sua própria história”.
A Prefeitura Municipal,
representada pelas secretarias de Desenvolvimento e
Educação/Cultura, o Parque
Histórico de Carambeí e o
Frederica's Koffiehuis participaram do FESTURIS 2018,
realizado em Gramado (RS)
nos dias 8,9 e 10 de novembro. Carambeí foi apresentada
como um destino turístico cultural e gastronômico.

Carambeí trouxe ideia do Festuris 2018, realizado em Gramado

PROGRAMAÇÃO ESTÁ ABERTA

Parque Histórico está
em clima de Natal
Da Assessoria
Carambeí - A magia do
Natal chegou com tudo no
Natal de Todos os Povos, o
Parque Histórico de Carambeí. Com música, dança,
teatro e arte circense o maior
evento natalino dos Campos Gerais busca encantar o
público.
O espetáculo Natal de
Todos os Povos que será
apresentado nas noites dos
sábados e no dia 21 de
dezembro, às 20h30, leva
a plateia a uma viagem pelo
mundo da imaginação. Com
o Auto de Natal, que tem o
centro da festividade no nascimento do Menino Jesus, a
plateia viaja pelas emoções e
vai do riso as lágrimas.
A novidade do evento é o
Desfile de Natal que será realizado às 18h45 dos sábados
e do dia 21 de dezembro.
Com artistas circenses, personagens natalinos e a participação da Banda Marcial
do Colégio Sant’ana a atividade conquistou o público na

estreia do Natal no Parque.
O Museu Interativo, tradicional encenação do cotidiano dos imigrantes, dará
vida ao Parque Histórico em
todos os sábados do evento,
a partir das 16 horas. O
público está convidado para
chegar mais cedo no evento e
vivenciar a cultura e a história
de Carambeí.
Serviço
O Natal no Parque abriu
ao público no dia 24 de
novembro e seguirá até o
23 de dezembro com uma
extensa programação para
toda a família. A programação completa do evento e
valores de ingresso estão disponíveis no site www.aphc.
com.br/natal.

As atividades do
evento foram
pensadas para
todos os públicos

Tibagi terá
curso Técnico
em Agronegócio
Tibagi - A vice-prefeita Helynez Santos Ribas participou, na
última semana, do lançamento do
curso Técnico em Agronegócio,
do Colégio Integração, para formação de profissionais habilitados
na aplicação de procedimentos de
gestão e comercialização do agronegócio em Tibagi.
Helynez destaca que o curso
é uma importante ferramenta de
formação de profissionais. "Fico
muito feliz em ver uma excelente
oportunidade, como esta em
Tibagi. Nossa população poderá
conquistar uma especialização e
também uma nova oportunidade
de emprego", afirmou.
De acordo com a coordenadora do curso, professora Mayara
Putrique, o objetivo é formar profissionais de uma área em falta no
mercado. "Há uma carência muito
grande no mercado. Temos muitos profissionais da parte técnica,
agronômos e produtores, mas não
na área de gestão. Esse profissional fará a direção entre produtor e
negócio", disse.
O curso terá duração de dois
anos e tem início em fevereiro. A
matriz curricular será voltada para
práticas fortes na região, como a
produção de leite e trigo, contando com aulas com produtores
e cooperativas parceiras.

Gerson Sutil
e família

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!

Classificados a partir de R$ 2,00
NOV A 03 DE DEZEMBRO DE 2018

VENDE-SE PONTO
COMERCIAL
Piraí do Sul, no bairro Jardim
América, ponto de esquina
medindo 120 mt, 2 wc, estacionamento. Sobra terreno.
Tratar: 9 9981-0290.

ALUGA-SE QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto, 368
(próximo ao quartel). Telefone: (42)
9 9929-7916.
ALUGO APARTAMENTO
MENSAL NO CENTRO
Quarto com banheiro. Café da
manhã, roupa lavada e garagem
inclusos. Combinar valores pelo
telefone: (42) 3232-4388.

RESUMO DE NOVELAS

Áries: Seu foco continua no trabalho e todos vão notar o seu comprometimento com a carreira.Pode
celebrar uma grande conquista no
fim da tarde. No amor, dê atenção a
quem está sempre por perto.

Libra: Manter a discrição
será a melhor opção para você. O
céu ainda recomenda cuidado com
fofocas, mentiras, trapaças e malentendidos. Talvez prefira esconder
uma paixão por colega.

Touro: Você vai encarar os
desafios com confiança e determinação. Cuidado com jogos e especulações: pode perder dinheiro. Há sinal
de romance com alguém de outra
cidade.

Escorpião: Você terá ideias
criativas e inovadoras no trabalho.
Na paquera, você vai buscar alguém
para chamar de seu, mas deve ter
cuidado para não ser exigente ou
controlador(a) demais.

Gêmeos: Marte garante muita
determinação no trabalho. Pode se
dar bem em negócio de família ou
com serviços e produtos caseiros.
Alguém do passado pode reaparecer.
Clima quente a dois.

Sagitário: Seu signo está mais
ambicioso e você vai lutar para conseguir o que quer. Fique de olho em
uma oportunidade de promoção ou
aumento de salário no emprego. A
dois, lutem juntos pelo que querem.

Câncer: A Lua realça sua criatividade e você pode ter ótimas ideias
para agilizar o serviço. Pode ter notícias de alguém de outra cidade. O
romance pede mais cumplicidade e
maturidade. Estimule o diálogo.

Capricórnio: Estudos continuam favorecidos e você deve aprender tudo que puder. Sair da rotina
pode render boas oportunidades de
paquera e pode garantir novos estímulos ao romance.

Leão: Empenho e dedicação
no serviço podem render mais grana.
A fase é de sorte, mas não adianta
contar apenas com o apoio do céu:
faça por merecer. No amor, você vai
querer segurança e lealdade.

Aquário: Você pode ter chance
de colocar em prática algumas
mudanças que deseja. Suas atitudes
podem garantir uma grana extra para
o bolso. No campo sentimental, seu
charme vai atrair como ímã.

Virgem: Pode iniciar uma
sociedade bem vantajosa. Terá mais
sorte no fim da tarde: faça uma fezinha. Aguarde fortes emoções na
conquista. Muita sedução na vida a
dois. Cobre menos e namore mais!

Peixes: Quem trabalha em
equipe ou sociedade vai precisar de
muito jogo de cintura para conciliar suas vontades com as do outro.
Romance com alguém mais experiente recebe bons estímulos.

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (30/11)
Rafael afirma que ajudará
Camila a se manter longe de
Fábio. Kavaco, Amanda e Érico
incentivam Bárbara e Leandro a
seguir com o projeto na comunidade. Jade pensa em mudar seu
visual. Michael e Pérola desconfiam das motivações da amiga.
Leonor responde às provocações
de Dandara. Um menino é preso
nas ruas. Marli alerta Érico e
Jade sobre a possibilidade de ser
o garoto que assaltou Kavaco e
Maria Alice. Érico reconhece
Vagner. Amanda se arrisca para
tentar impedir o linchamento de
Vagner. Hugo questiona Dandara
sobre sua rejeição a Leonor. A
Polícia chega ao local da confusão, mas Vagner escapa. Marli
acompanha Amanda ao hospital.
Vagner procura Érico.
O TEMPO NÃO PARA
Sexta-Feira (30/11)
Samuca demonstra preocupação com a saúde de Marocas. Betina veste um modelo da
Kikinico propositalmente para
ser vista por Marocas. Samuca
e Marocas reagem surpresos à
manifestação de Carmen, que
aceita que o filho se encontre
com Livaldo. Elmo e Bento planejam reconquistar Miss Celine
e Natália. Lúcio conta a Helen
que Betina lembra sua ex-mulher. Carmen consegue agradar
Nico e Kiki. Marocas acorda
bem disposta ao tomar o chá
de Cesária. Elmo pede a Vanda
para participar do processo de
empréstimo a pequenos negó-

cios da Samvita. Carmen conta
a Dom Sabino que deu dinheiro
a Livaldo para se manter longe
de Samuca. Carmen revela que
Rafael encontrou Livaldo.
ESPELHO DA VIDA
Sexta-Feira (30/11)
Alain fica transtornado com
Cris, que deixa a festa. Padre
Leo cobra a obra na igreja e Ana
afirma que Flávio pode fazer a
restauração do confessionário.
Padre Leo surpreende Lenita e
Emiliano namorando no quarto
de Tavares. Bola não deixa Isabel seduzir Alain. Mariane flagra Pat beijando Mauro. Isabel
humilha Lenita. Edméia/ Grace
revela a Margot o sonho que
teve com ela. Cris vê a foto de
filho de Margot e fica intrigada.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-Feira (30/11)
Sampaio chega à casa de
Valentina e Louise se espanta.
Luz estranha o comportamento
de Sóstenes com Gabriel.
Feliciano anuncia a morte de
Egídio. León volta para casa
e mergulha na fonte. Valentina finge emoção na frente
de Marilda. Olavo revela que
Gabriel é filho de Egídio, e
Marilda conta a Eurico. Geandro conta a Gabriel que ele é
filho de Egídio. Valentina consegue entrar na porta que leva
até a fonte. Gabriel chega ao
velório de Egídio com Geandro.
Antes de ir embora, Valentina
faz um teste para comprovar
o poder da fonte. Sampaio se
aproxima de Sóstenes. Valentina vê Gabriel.

Súmula de Pedido de Licença Prévia
LUCIANO GRANDE MARTINS torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Prévia de Ampliação para o empreendimento de suinocultura localizado
em Guaragi, Centro, S/N, Ponta Grossa - PR.

Súmula
Súmula de
de Recebimento
Recebimento de
de Licença
Licença de
de Operação
Operação
SILVIO STARON
STARON torna
SILVIO
torna público
público que
que recebeu
recebeu do
do IAP,
IAP, aa Licença
Licença de
de
Operação, válida
válida até
até 14/07/2021,
14/07/2021, para
para oo empreendimento
empreendimento de
de
Operação,
SUINOCULTURA localizado
localizado no
no sítio
sítio Santo
Santo Antônio,
Antônio, S/N,
S/N, bairro
bairro
SUINOCULTURA
Piraí
Mirim,
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
CELSO LUIZ DALLAGNOL, torna público que recebeu do IAP, a
Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA
– PRODUÇÃO DE OVOS, implantada na localidade de CAMPO DA
LANÇA, PIRAI DO SUL/PR.

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 9943-8139.

AP

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
Auto Posto Via Lactea Ltda., torna público que recebeu do IAP, a
Licença Ambiental de Operação para atividade de comércio de combustíveis e lubrificantes, implantada à Avenida Presidente Kennedy, nº
68, Castro/PR.

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 (42) 9
9101-1022.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CELSO LUIZ DALLAGNOL, torna público que irá requer ao IAP, a
Renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade de
AVICULTURA – PRODUÇÃO DE OVOS, implantada na localidade
de CAMPO DA LANÇA, PIRAI DO SUL/PR.

VENDO
TERRENOS RURAIS
Vendo terrenos rurais a partir de
1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar diretamente
com o proprietário, pelo telefone
(42) 9 9852-4227.
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CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

ALUGO CASA FUNDOS
DE UM QUARTO 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.
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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.
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TÁXI
Táxi do JORGE.
Ligue: 9 9981-0324

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.

A forma mais barata de fazer negócio!
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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.

VENDE-SE UNO
Uno Economy, ano 2012, cor prata
2 portas, básico, R$15.500,00. Não
aceito troca. Tel.: 9 8857-0184 / 9
9817-5839 (Carlos).
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NIKON D 40
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso.
Valor de R$ 1.300. Revisada. Tratar pelo telefone (42) 9 9972-0758.

(42)

3/bit — mac — net — noa. 4/dust. 10/curvilíneo.
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EM CASTRO

Sumiço de Stefany completa três dias
Divulgação

Estudante
publica foto e
diz que seria
a última

fany desaparecer, a jovem
publicou uma foto no
facebook com a seguinte
legenda: “Aí está uma
última foto para vocês”.
Várias ligações foram
feitas para o seu telefone
que está desligado e amigos não se cansam de
fazer campanhas nas redes
sociais para tentar localizar
o seu paradeiro.
Na polícia, o irmão da
jovem registrou o seu desaparecimento e autoridades
policiais trabalham na tentativa de encontrá-la.
Qualquer
informação que leve ao seu paradeiro pode ser dada pelo
número190 da Polícia Militar ou (42) 3232-1532 da
Polícia Civil.

Da Assessoria
Hoje completa três dias
do desaparecimento da
estudante Stefany Aparecida Telles Barros, de 16
anos. Vista pela última vez
no dia 27, ela estava com
uma mochila e usava uniforme do Colégio Estadual
Antonio e Marcos Cavanis
antes de sair de casa, na
Vila Santa Cruz, em Castro.
Um pouco antes de Ste-

Polícia e família buscam paradeiro de estudante

EM PONTA GROSSA

Homem tem veículo
roubado em via pública
Da Redação
Ponta Grossa - Até o
fechamento dessa edição, a
reportagem não foi informada
se o veículo GM / Monza, de
cor verde, ano ano 1993, placas
ADW-5238, havia sido encontrado. Segundo o que apu-

rou-se, o proprietário deixou o
carro estacionado em via pública
perto da zero hora dessa quintafeira (29), e ao amanhecer não
o encontrou mais estacionado.
A ocorrência foi registrada às
6 horas da manhã, na Rua José
veríssimo, Bairro Nova Rússia,
em Ponta Grossa.

CASO DO JOGADOR

MPPR denuncia sete
pessoas por homicídio
Divulgação

PM lança
Operação Natal
em todo Paraná
Com o objetivo de reforçar o
policiamento preventivo durante o
período de compras para o Natal
e o pagamento do 13º salário, a
Polícia Militar do Paraná lança
nesta sexta-feira (30) a Operação
Natal 2018. A PM desenvolverá
uma série de ações e operações
em Curitiba, Região Metropolitana
e no Interior, concentrando o efetivo nos principais locais de circulação de pessoas, como as áreas
comerciais centrais e dos bairros,
além dos locais de riscos.
A Operação Natal acontecerá até o dia 24 de dezembro.
Na Capital, o lançamento será na
Praça Rui Barbosa, às 14 horas.
No Interior haverá lançamento
simultâneo nos locais escolhidos
por cada unidade da PM.
As unidades especializadas
da corporação também desempenharão papel de recobrimento
de área, somando-se ao trabalho
feito pelos Batalhões e Companhias Independentes de cada
região do Estado.

EM CONDOMÍNIO DE PONTA GROSSA

Caminhão com soja tomba
e mata motorista prensado
Ponta Grossa - Homem
de 62 anos morre após o
seu caminhão, carregado
com farelo de soja, despencar de uma altura aproximada de dez metros, em um
condomínio na tarde desta
quarta-feira (28), em Ponta
Grossa. O veículo parou com
os rodados para cima, sendo
que o caminhoneiro acabou
prensado na cabine.
O acidente aconteceu
perto das 15 horas, e de
acordo com informações,
o motorista não conseguiu
frear em uma curva.
O condomínio fica abaixo
do nível da rua, no bairro
Nova Rússia. Nenhuma casa
foi alvo e nenhum dos mora-

PALMEIRA

Experimenta
a moto e foge
Uma motocicleta Honda / CG
125, cor vermelha, foi furtada na
noite de terça-feira (27) em Palmeira, na região do Rincão do
Coxo, por volta das 11 horas.
A vítima anunciou a venda da
motocicleta em uma rede social e
combinou com um possível comprador no pátio de um posto de
combustível. Sendo que o comprador pediu para dar uma volta
com a motocicleta e não retornou.
O autor estava acompanhado de
outro indivíduo, que se evadiu do
local. As equipes policiais realizaram diligências, logrando êxito em
localizar os autores às 17h35 de
quarta-feira (28), na região central
do município. Diante aos fatos, os
autores, um homem de 29 anos e
um rapaz de 19 anos, foram presos e encaminhados a delegacia
para as devidas providências.

DURANTE O DIA

Roubam dinheiro
e celulares
Roubo de celulares começa a
ficar frequente em Castro. Dois
indivíduos, de posse de uma arma
grande e uma pistola, assaltaram
uma loja em plena luz do dia e subtrairam certa quantia em dinheiro,
além de dois aparelhos celulares.
O caso foi registrado por volta das
15h50 dessa quarta-feira (28), em
estabelecimento localizado na Rua
Javert Madureira, Vila Rio Branco.
Após o roubo, evadiram-se em uma
motocicleta de cor preta, tomando
rumo ignorado.

Divulgação

Da Assessoria

Sete foram indiciados
Da Assessoria

Caminhão despenca da altura de dez metros
dores de residência próximas acabou sendo vítima.
O corpo do caminhoneiro foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML)
de Ponta Grossa, de acordo

com a Polícia Militar (PM).
Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no
local e um laudo deve apontar as possíveis causas do
acidente.

EM BORRACHARIA

Medicamentos e arma apreendidos
Divulgação

Da Assessoria
Adolescente foi detido na
tarde de quarta-feira (28) numa
borracharia localizada às margens da BR-376, em Ortigueira.
No estabelecimento, foram apreendidos vários comprimidos
ilegais e também uma garrucha
artesanal. Os produtos seriam do
patrão do rapaz, que não estava
no local no momento da abordagem feita pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF).
A apreensão dos produtos
foi possível a partir de denúncias de que a borracharia estaria
sendo usada para estoque ilegal
de combustível. O adolescente foi
abordado e revelou que havia no
local apenas galões vazios, o que

A 1ª Promotoria de Justiça de
São José dos Pinhais, na Região
Metropolitana de Curitiba, apresentou na terça-feira (27) denúncia em face de sete pessoas
envolvidas na morte do jogador
de futebol Daniel Corrêa Freitas.
O crime ocorreu no dia 27 de
outubro, em São José dos Pinhais,
após o jogador participar de uma
festa de aniversário em Curitiba,
que teria continuado na casa de
três dos acusados (um empresário, sua esposa e sua filha).
Os envolvidos (com diferentes
participações) foram denunciados
por sete crimes: homicídio triplamente qualificado (motivo torpe,
meio cruel e impossibilidade
de defesa da vítima), ocultação
de cadáver, fraude processual,
coação no curso do processo,
denunciação caluniosa, falso testemunho e corrupção de menor.
O empresário, réu confesso do
crime, e mais três pessoas que
estavam no carro usado para levar

o jogador até o local da execução
foram denunciados por homicídio
triplamente qualificado, ocultação
de cadáver, corrupção de menor
e fraude processual. Além disso,
o empresário e duas dessas pessoas foram acusados por coação
no curso do processo. A esposa
do empresário foi denunciada por
homicídio qualificado por motivo
torpe, fraude processual, corrupção de menor e coação no curso
do processo, mesmos crimes
pelos quais foi denunciada a filha
do casal, com exceção do homicídio. Foi denunciada ainda, por
falso testemunho, fraude processual, denunciação caluniosa e corrupção de menor, uma jovem que
teria se envolvido com o jogador
durante a festa de aniversário.
Para a Promotoria de Justiça,
o trabalho da Polícia Judiciária
foi bastante eficiente e eficaz,
bem como o da Perícia Técnica,
que trouxe laudos conclusivos e
detalhados, o que possibilitou a
apresentação da denúncia 30 dias
após o crime.

NA DOUTOR JORGE

Produto e arma foram recolhidos
foi confirmado pelos policiais. No
entanto, em revista num armário de aço, foi encontrada a arma
artesanal e quatro cartuchos do
mesmo calibre.
Na sequência, foram encontrados 76 comprimidos de medi-

camentos em cartelas com as
inscrições ‘Division de la química
farmacêutica S. A.’, apreendidos
pelos policiais. O jovem também
foi conduzido à delegacia de Ortigueira para prestar informações
sobre os produtos encontrados.

Roubam cinco celulares
Da Redação
Dois indivíduos assaltaram
uma loja na Rua Doutor Jorge
Xavier da Silva, por volta das
8h21 dessa quarta-feira (28).

Um deles além de estar armado
com uma faca e fazer ameaças,
subtraiu cinco aparelhos celulares novos. O caso segue em
investigação pela polícia civil de
Castro.
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27 anos

Divulgação

Natalie

Divulgação

Divulgação

Recebe muitos parabéns nessa
segunda-feira (3) o empresário
Marcelo Doff Sotta
Divulgação

A família 'Calçados Catarinense', comemorou
seus 27 anos da rede com um belíssimo jantar
no Jaffar, em ocasião esta que muitos funcionários foram homenageados pela dedicação.
Na foto Entissar, Ôla e Mohamad Soleiman
com o filho Youssef, Khalil e Imad Safaoui

Ainda recebendo as felicitações,
Natalie Cotrim Zahdi pela
passagem de mais um ano
Divulgação

Acospar recebe em Foz do
Iguaçu colunistas do Brasil

Sábado (1º/12) quem
recebe os parabéns é a
bela Adriana Menarim
Gomes, na foto com o
esposo Wagner Gomes

Ênfase a beleza de Evelyn Toth

30/11

Equipe Sicredi
Divulgação

Natalie

Divulgação

Lilian Simão, Rafael
Marcondes, Talita Medeiros,
Tuca Prestes

01/12

Adriana Menarim Gomes
Doriano Ricardo Carneiro
Lawrence Carrilho
Emilia Chuery

02/12

Ronald (Bitelinho) Polisctchuk Equipe Sicredi no happy hour, desfrutando bons momentos e
Rodolfo Regatieri
quebrando a rotina. Na foto Cleverson Macedo, Jociléia
Souza, Francielem M.Kawasaki, Caetano Magro, Perla Marissa
e Patricia Drees Rodrigues Bueno na Le Toth Pizza Lounge

03/12

Marcelo Doff Sotta
Taline Mattos
Catherine Bouwman
Dr. Joaquim Oliveira

E o tão sonhado dia está chegando para Aline Rosas e Marcelo dos Anjos.
Onde toda a correria, ensaios, preocupações e expectativas darão lugar a música e
tudo o que era sonho passa a se tornar realidade! Felicidades ao futuro casal!

Até 2 de dezembro, a cidade
de Foz do Iguaçu (PR) será palco
de mais um encontro de colunistas
promovido pela Associação dos
Colunistas Sociais do Paraná
(ACOSPAR), com organização
do DJ e VJ Johnny Marcello, da
Venga Party Makers. Serão três
dias de confraternização, atividades e passeios pelos lugares mais
belos e icônicos de Foz do Iguaçu.
“Vindos de várias partes do Brasil,
os convidados serão recepcionados
por Gustavo Ferro e Cleucimara
Santiago, respectivamente, presidente e vice-presidente da entidade,
e acomodados nos modernos e
confortáveis hotéis Viale Tower
e Bourbon Business.“A abertura
oficial do evento acontece no dia 30
de novembro, durante almoço no
restaurante Porto Canoas, seguido
de visita guiada pelas Cataratas
do Iguaçu, patrimônio nacional da
humanidade e uma das sete mara-

vilhas da natureza.“A programação
segue no dia 30 com passeio pelo
Parque das Áves e por do sol no
Sunset Vialle Tower, culminando
com noite italiana no badalado
restaurante 4 Sorele, onde será
realizada também a entrega do
Troféu Acospar 2018, instituído na
gestão de Gustavo Ferro.“O dia 01
de dezembro amanhece com os convidados degustando delícias do café
da manhã dos hotéis Viale Tower e
Bourbon Business. Na sequência,
passeio no Katamarã, com almoço. A tarde ainda reserva visitas
ao Museu de Cera, Parque dos
Dinossauros e Ice Bar. Para encerrar, jantar e show na churrascaria
Rafain.“Segundo o presidente da
Acospar, Gustavo Ferro, além de
promover o destino do evento,
esses encontros são fundamentais
para integração dos profissionais,
atualização do trabalho e geração
de novos negócios”, finaliza.

