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O Ministério Público do Paraná (MP/
PR) segue com as investigações que apuram possível ato de improbidade por parte
do prefeito de Jaguariaíva, José Slobodá, e
de alguns secretários. O inquérito foi instaurado depois que o órgão recebeu denúncia informando o uso de valor considerável,
em viagem feita à Feira Internacional de
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Turismo de Gramado/RS.

Oriovisto
critica
ajuda de
custo para
senadores
'Planeta Mais' movimenta Ponta
Grossa neste final de semana
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praça cheia para receber o papai noel

Programação de Natal é aberta
Divulgação

A abertura oficial do Natal
de Castro, na noite de sábado
(1), reuniu milhares de pessoas
na Praça Manoel Ribas, para
ver a chegada do Papai Noel.
Também foi aberta a Casa do
‘bom velhinho’, instalada no
Espaço Cultural Dr Vicente
Machado. No local está a bota
do Papai Noel, que foi reformada para a temporada.
No sábado também já estavam concluídas a iluminação e
a decoração natalina nas praças
e em algumas ruas do Centro e
da Vila Rio Branco. Além disso, a programação natalina do
município conta com Cantatas
e com o Auto de Natal, que
acontecerão nos dias 17, 19 e
21 de dezembro, em frente ao
Clube União e na Praça Manoel
Ribas, respectivamente, ambos
às 20h30. E tem ainda o espetáculo ‘O Fantástico Natal
de Bento’ com apresentações
marcadas para os dias 4, 6,
9,11,13,16,18 e 20, no Teatro
Bento Mossurunga, sempre às
20 horas, ao preço de R$ 15.
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praça Manoel Ribas ficou lotada para receber o bom velhinho
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Pauliki anuncia
que UEPG terá
R$ 1,5 milhões
para 'incubadora
tecnológica'

Encontrado com os braços
dilacerados em Carambeí
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Estado vai
adquirir 12 mil
tornozeleiras
para presos
página 7

Divulgação

Comunidade tem
aulas de yoga
gratuitas
no Lacustre

Divulgação

com exposição temporária

populares acompanham o socorro

Grupo Folclórico Holandês da
Castrolanda é homenageado

O Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda completou 65
anos no dia 30 de novembro e, na mesma data, o Centro Cultural Castrolanda comemorou dois anos de atividades em prol de
manter viva à história e a cultura da imigração holandesa. Com o
intuito de celebrar esse momento, foi aberta ao público no dia 1º
página 5
de dezembro exposição temporária. 		
Divulgação

primeira plataforma digital

Prefeitura de Tibagi lança
app 'Aproxima Mais'
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castro

cadáver é mistério para a polícia

Na tarde dessa segundafeira (3) ainda não havia
sido identificado o corpo
de um homem encontrado
em estado avançado de decomposição no interior de
estabelecimento abandonado.
O local, segundo a polícia,
fica na Estrada Velha, bairro
Boqueirão, mais conhecido

como 'Clube da Jô', em Carambeí.
Com ferimentos no rosto
e os dois braços dilacerados,
o cadáver foi examinado preliminarmente, ainda no local,
por uma equipe do Instituto
de Criminalística, antes de
ser recolhido e levado ao IML
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de Ponta Grossa.

Pintor morre ao
encostar em fios
de alta tensão

Foi sepultado às 16 horas deste
domingo (2), Dionatan Oliveira
Rodrigues, de 28 anos, após
receber descarga elétrica quando
pintava um prédio no sábado (1).
Dionatan realizava serviços de
pintura na parte externa de uma
agência bancária quando encostou
página 7
em fios de alta tensão.

Operação em Piraí
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EDITORIAL

TUDO EM NOME
DO TRABALHO
No começo deste mês de novembro um prefeito da
região e sua esposa, que também é secretária municipal, resolveram passar alguns dias em Gramado/RS,
visitando uma Feira Internacional de Turismo. Além do
casal, também foram ao passeio, divulgar sua cidade
natal, mais dois secretários municipais e um empresário local do ramo de turismo. Até aí não tem nada
de errado, porém, o grupo utilizou-se da quantia de
R$ 15.678,49 em três dias de viagem, e usufruiu de
detalhes um tanto extravagantes ao longo do passeio.
O fato, que intriga a sociedade neste caso e que fez
o ‘passeio entre amigos’ se tornar alvo de inquérito no
Ministério Público do Paraná é a origem do dinheiro
investido no ‘trabalho de divulgação’ executado pela
comitiva – ele vem dos cofres públicos. Sim! Foram
tirados dos cofres da Prefeitura dessa cidade mais de
quinze mil reais, para que o prefeito, sua esposa, mais
dois secretários, uma delas de pasta bastante distante
do Turismo, e um empresário que nada tem a ver com
o serviço público, viajassem à Gramado. Ah, mas eles
foram à trabalho.

Sandro A.
Carrilho
já manifestaram interesse em
apoiar essa coalisão os também
vereadores Antonio Silvei Alves
da Silva, Luiz Cezar C. Ferreira
e Paulo Cezar Cesar de farias.

FÁTIMA PRESIDENTE
Chapa encabeçada por Maria
de Fátima Bart Anthão Castro
pode ser a vitoriosa nessa quarta-feira (5), data marcada para
eleição da Câmara Municipal de
Castro. Isso se não colocarem
água no chope.

JUCA E O MP
O prefeito de Jaguariaíva e
presidente da Associação dos
Municípios dos Campos Gerais
(AMCG), José Slobodá (Juca),
parece que resolveu peitar o
Ministério Público do Paraná.
Teria dito que não irá devolver
os mais de R$ 15 mil gastos
dos cofres do seu município
na viagem que fez a Gramado,
porque teria ido a trabalho.

ÚNICA MULHER
Única mulher a compor o
legislativo castrense, Fátima
além de unir nomes de três alas
políticas, colocaria por terra a
pretensão do prefeito Moacyr
Elias Fadel Junior (MDB)
de ter o sobrinho Neto Fadel
como presidente, pelo menos
nesse seu mandato.

CARRO ABERTO?
A assessoria de Jair Bolsonaro (PSD), presidente eleito
que assume em 1º de janeiro
de 2019, disse que o desfile em
carro aberto, no dia de sua posse,
pode não acontecer. O motivo
seria o aumento das ameaças.
De qualquer forma, a prerrogativa seria do presidente.

7 NOMES
Para eleger Fátima como
presidente da Câmara Municipal; Herculano da Silva, vicepresidente; Maurício Kusdra,
primeiro-secretário e Rafael
Casper Rabbers, como segundo
secretário; seriam precisos sete
nomes. E o grupo os tem, pois

Como construir um ambiente
de criatividade e bem estar?
* Danny Braz
Foi-se o tempo em que o
ambiente de trabalho precisava ser
opressor para extrair produtividade
máxima de seus colaboradores.
As rotinas altamente estressantes
nunca se beneficiaram de locais
de trabalho tensos e rígidos e,
parando para pensar, demoramos
para perceber isso. O bem estar no
ambiente de trabalho só melhora
a qualidade do próprio trabalho.
Criar locais assim se tornou a meta
de muitas empresas.
Em funções que exigem criatividade, ter locais que permitam
o funcionário se sentir bem é primordial. Um bom jardim contribui
muito para isso. De acordo com
uma pesquisa realizada pela Winning With Talent, um ambiente
agradável aumenta em até 65% o
desempenho de um colaborador. A
onda que começou com as empresas de tecnologia, como Google e
Facebook, olhava especificamente
para trazer diversão no trabalho,
através de jogos, videogames, brinquedos, áreas de descanso. Essas
são apenas algumas opções.
Uma enquete realizada com profissionais no LinkedIn mostrou que
77% das pessoas se sentem mais
felizes em ambientes com obras de
arte, por exemplo, e 74% delas se
sentem mais inspiradas, 73% mais
criativas, 37% mais relaxadas e
27% mais produtivas. Até as queixas de saúde diminuem. Quando
falamos de ambientes verdes, uma
pesquisa feita pela Universidade de
Melbourne, na Austrália, apontou
que observar durante 40 segundos
uma paisagem verde, como um jardim, relaxa a mente, aumenta a produtividade e a concentração.
Além disso, tomar sol de 15
a 20 minutos ao menos três vezes

por semana aumenta a absorção
de vitamina D, que estimula o bem
estar e revigora. As áreas verdes,
ainda por cima, filtram o gás carbônico do ambiente, que em grandes quantidades causa sonolência
e perda de concentração. As temperaturas do ambiente também se
tornam mais agradáveis. Considerando que o paisagismo é acima de
tudo uma expressão artística, criar
uma área de relaxamento em meio
à natureza, dentro de um escritório, tem inúmeras vantagens para
os colaboradores da empresa.
É por isso que muitos prédios
comerciais investem em jardins em
suas áreas comuns. O bem estar
dos funcionários significa maior
produtividade e lucro para a companhia. A base para se construir
uma empresa melhor começa justamente em sua instalação física.
O ambiente dita muito do que se
reflete no trabalhador, e é esse
quem dita o sucesso da empresa.
Deixamos de ser a geração que
aguarda o fim de semana para se
sentir bem, que almeja a aposentadoria para relaxar. Queremos
isso no cotidiano. A qualidade de
vida em primeiro lugar. Alguns de
nós aceitam empregos que pagam
menos quando as condições de trabalho permitam que não nos sintamos “obrigados”, estressados,
exauridos. O comprometimento
com a empresa também ganha,
porque ela se torna um ambiente
desejável, e não mais obrigatório.
O futuro, com certeza, é verde.
* Danny Braz é engenheiro
civil, consultor internacional
com foco em construções
verdes e diretor geral da
empresa Regatec.

O nosso habitat ideológico
* Gaudêncio Torquato
A ascensão de um grupo de
direita ao centro do poder no Brasil, depois de longo ciclo comandado por quadros com habitat nos
espaços do centro e da esquerda do
arco ideológico, abre um campo de
dúvidas: esse novo grupamento terá
vida longa? A tendência de fazer o
país rumar à direita conta com base
sólida no seio social ou é fruto de circunstâncias, na esteira de uma polarização que envolve partidos, líderes,
setores, e que, por anos a fio, procurou estabelecer uma muralha entre
ricos e pobres, “nós e eles”?
A resposta implica juntar um
conjunto de variáveis, a partir da
análise de traços do ethos nacional. Somos uma gente de índole
pacífica, cordata, acolhedora, criativa. Claro, observam-se traços de
exagero em nossa índole: somos o
país do melhor futebol do mundo;
temos o pior desempenho em matéria de ética e moral; não temos
muito compromisso com a verdade
(em Petrolândia, nunca se tirou um
pingo de petróleo; a mesma coisa
em Petrolina; a Bahia de Todos os
Santos? Ah, também é a Bahia de
Todos os Pecados, como atestava
Jorge Amado). Somos a terra do
“mais ou menos”. “Você trabalha
quantas horas por semana”? “Mais
ou menos 40 horas”. Ou o país das
coisas relativas. “O senhor é católico”? “Sou, mas não costumo ir à
igreja.”. Não é isso mesmo, mestre
Roberto da Matta?
Concorde-se, então, com a ideia
de que o brasileiro, ante a dualidade “sim” e “não”, característica
do anglo-saxão, prefere “talvez”,
“depende”, “vamos ver”. No arco
ideológico, essa posição estaria mais
próxima ao centro do que às margens direita e esquerda. Esses traços
superficiais, claro, não respondem às
grandes questões que se fazem sobre
o posicionamento político-ideológico
do brasileiro. Mas ajudam a compreender o “modus brasiliensis” de ser.
Assim, é razoável se pensar que
o povo brasileiro, fruto da miscigenação do índio, do negro e do português, sinaliza uma tendência para
a moderação, para a integração de
propósitos, a busca da paz. Sentimento reforçado pela coleção de
gentes de outras terras que escolheram o Brasil como Pátria.
O aspecto educacional surge
como outro fator para análise dos
nossos costumes. O alto índice de
incultura, o subdesenvolvimento

econômico, social, cultural e político
marcam fortemente a frágil cidadania.
Entramos na classificação de Bobbio,
onde uma “cidadania passiva” prevalece sobre a “cidadania ativa”, servindo aos interesses das elites, que
manipulam os eleitores. Por décadas
a fio, cultivamos o “voto de cabresto”,
como descreveu Vitor Nunes Leal,
em Coronelismo, Enxada e Voto. Só
mais recentemente – mais precisamente após a CF de 88 – os cidadãos passaram a escalar o patamar
mais alto da cidadania.
O fator econômico é outra bússola para verificação dos rumos da
ventania ideológica. Dinheiro no
bolso, capaz de suprir as carências
familiares, alimento, segurança,
enfim, o conforto oferecido pelo
Produto Nacional Bruto da Felicidade (PNBF) agem como motores
da política. Se o sistema político
proporcionar aumento da felicidade
coletiva, ganhará o apoio e os votos
de eleitores, a partir das margens
carentes. É quando a opção política
se dá pela via do pragmatismo.
Por último, lembre-se que o PT
construiu a muralha da divisão de
classes, o “nós e eles”. Por mais
de três décadas, a cantilena bateu
na mente nacional. Até que se deu
o estouro da boiada, os escândalos
em série que vieram à tona com o
mensalão. A máscara do PT caiu.
Seus líderes foram presos. O carismático Lula, na prisão em Curitiba,
atravessa a pior fase de sua vida. O
Partido dos Trabalhadores procura
um caminho.
Dito isto, voltemos às perguntas
iniciais. A resposta abriga o conjunto
de fatores acima descritos. Mas
o pragmatismo deverá orientar as
vontades. Se a direita de Bolsonaro
acertar e garantir o PNBF, ganhará
força para continuar como habitat da
maioria. A recíproca é verdadeira. O
fato é que direita, esquerda e centro
perdem importância. Servem melhor
na sinalização do trânsito. O bolso
passa a ser o termômetro do corpo
nacional. De qualquer forma, a tese
pode ser esta: para manter apoio, a
direita deve evitar posicionamentos
radicais, evitando contribuir para o
apartheid social. E observar que a
vontade nacional, por maioria, vê o
centro como o espaço de harmonia
e integração.
* Gaudêncio Torquato, jornalista,
é professor titular da USP, consultor político e de comunicação.

04/12 - Dia da Propaganda / Dia do Pedicuro
Dia do Orientador Educacional
05/12 - Dia Internacional dos Voluntários para o
Desenvolvimento Econômico e Social
06/12 - Dia da Extensão Rural no Brasil
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Temperatura

Terça
04/12

Umidade

23 ºC
13 ºC

89%
94%

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

Quarta
05/12

24

ºC

13 ºC

94%
96%

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

Quinta
06/12

25 ºC
13 ºC

94%
95%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 03/12/2018
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PREFEITO E SECRETÁRIOS SEGUEM INVESTIGADOS POR GASTOS EM GRAMADO

Juca diz que não restituirá município
Divulgação / Arq. P1

Para Juca, a
denúncia é
política e ele
não vê crime
nos gastos
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
O Ministério Público do
Paraná (MP/PR) segue com
as investigações que apuram
possível ato de improbidade
administrativa por parte do
prefeito de Jaguariaíva, José
Slobodá e de alguns secretários municipais. O inquérito foi
instaurado depois que o órgão
recebeu denúncia informando
o uso de um valor bastante
considerável, na ida de uma
comitiva à Feira Internacional de Turismo de Gramado/
RS (FESTURIS). O fato é
que, além de o valor ter saído
dos cofres públicos do município, ainda visitaram a feira,
às custas do dinheiro público,
pessoas que não tem nenhuma

relação com o setor, e um
empresário da cidade, que
também seria cônjuge de uma
das secretárias.
A viagem para Gramado,
objeto da investigação, ocorreu
entre os dias 8 e 11 de novembro deste ano. E a comitiva,
que segundo José Slobodá foi
ao estado vizinho para divulgar a cidade de Jaguariaíva,
era formada pelo gestor e pela
secretária municipal de Assistência Social, Clea Slobodá
(sua esposa); secretária de Planejamento, Nara Giselle Bueno;
secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Pedro Delgado;
e Carlos Ornellas (proprietário
de uma empresa local do ramo
de turismo). Eles ficaram no
stand da Paraná Turismo, a
convite da entidade.
No total, o grupo teria gasto
R$ 15.678,49. Desses, R$
7.839,81 foram pagos à agên-

Medidas judiciais
poderão ocorrer
antes de 30 dias

José Slobodá (Juca), em Gramado

DO GOVERNO FEDERAL

Paraná firma adesão ao
programa Criança Feliz

Da Assessoria

Da Assessoria

O senador eleito pelo Paraná
Oriovisto Guimarães (Podemos)
divulga nota em que rejeita a
ajuda de custo do Senado Federal para a mudança dos senadores. Com o título “Precisamos
acabar com muitos privilégios”,
a nota tem o seguinte teor: “Hoje
tive a desagradável surpresa de
saber que o Senado Federal paga
a cada senador eleito R$ 33.
700,00 (um salário) como ajuda
de custo no início e no final do
mandato de cada senador. A justificativa para tal benefício seria
a mudança do senador para Brasília ou de Brasília para o estado
de origem (no final do mandato).
Não usarei o auxílio mudança
oferecido pelo Senado para me
instalar em Brasília.
O Senado calculou um
impacto de R$ 3,64 milhões
somente para essas ‘ajudas de
custo’. Uma das minhas frentes de trabalho em Brasília
será exatamente acabar com
esses benefícios, que considero
escandalosos. O país enfrenta
um momento difícil e, por isso,
precisamos refletir, pensar que
este dinheiro vai fazer falta para
a educação, para a saúde, para a
segurança pública e para tantas
outras carências de nosso povo.
Precisamos economizar, acabar
com estas regalias pagas com o
dinheiro do contribuinte. Precisamos diminuir o tamanho do
estado. Não aceitarei um centavo
deste tipo de privilégio. O exemplo é fundamental se quisermos
fazer a diferença e lutar pela
transformação do nosso país.
Oriovisto Guimarães – Senador
eleito pelo Paraná”

A atenção básica à primeira
infância passa a contar com um
importante reforço no Paraná.
O Governo do Estado reafirmou a adesão ao programa
Criança Feliz, que busca a integração dos poderes estadual e
federal para o desenvolvimento
integral de crianças de zero a
seis anos de idade.
A medida foi aprovada pelo
Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), em reunião
plenária nesta segunda-feira
(03), no Palácio das Araucárias, em Curitiba.
A governadora Cida Borghetti disse que a adesão
representa um reforço na política de atendimento à criança e
ao adolescente já desenvolvida
no Paraná. “A atenção nessa
faixa etária é essencial para que
a criança cresça de forma saudável e se desenvolva integralmente, com qualidade de vida”,
afirmou. “Logo que assumi o
governo pedi prioridade para
que o Paraná voltasse a fazer
parte do programa”, acrescentou.
Para a secretária estadual
da Família e Desenvolvimento
Social, Nádia Moura, a volta
ao programa vai fortalecer
ainda mais o atendimento à
primeira infância. “Estudos
comprovados cientificamente
mostram que nessa faixa etária,
se houver acompanhamento, o
resultado é maior”, salientou a
secretária.
Nádia lembrou que o programa Criança Feliz foi baseado
no Marco Legal da Primeira
Infância, convertido na Lei
13.257/16, do qual a governadora foi relatora na época
em que foi deputada federal. O
marco cria diversos serviços e
iniciativas voltadas ao desenvolvimento de crianças que recebem o Benefício de Prestação
Continuada (BPC). “Hoje, o
Brasil tem lei mais avançada no
mundo na proteção e atenção à
primeira infância”, disse ela.

Divulgação

Oriovisto Guimarães é
senador eleito pelo Paraná

Criança feliz
O programa Criança Feliz,
cujo objetivo é promover um

Divulgação / Rogério Machado/SEDS

Entidades sociais fortalecem ações
desenvolvimento integral com
o fortalecimento de vínculos
familiares e orientação às famílias por meio de visitas técnicas periódicas, está presente
em 2.768 municípios do país.
Somente no Paraná, 40 municípios aderiram à estratégia.
“Essa agenda traz a possibilidade de redirecionarmos
o percurso de todas as nossas crianças e promovermos
o desenvolvimento pleno e
humano no Brasil”, ressaltou
a diretora de Atenção à Primeira Infância do Ministério do
Desenvolvimento Social, Gilvani Grangeiro.
Segundo a representante do
Ministério, a atenção integral a
crianças e às famílias perpassa
pela associação das políticas,
por meio da intersetorialidade.
“O conceito de atenção intersetorial é essa soma de saberes, para garantir o direito das
crianças”.
Para a diretora executiva do
Fundo Nacional de Assistência
Social, Dulcelena Martins, o
programa abre oportunidade
de unificação das políticas
voltadas à primeira infância.
“Temos uma esperança muito
grande de que possamos, realmente, alcançar uma estratégia
para falarmos a mesma linguagem”, disse.
Infância no paraná
Para garantir a proteção
integral de crianças e adolescentes, o Governo do Paraná
atua em parceria com os
municípios, organizações da
sociedade civil e conselhos de
direitos.
Os fortes investimentos

ria municipal, entretanto, foi
feito para pagar a alimentação
do grupo, o que é vedado, e
também não há justificativa
para as secretárias de Planejamento e de Assistência Social
participarem de um evento de
Turismo, e, há indícios de que
o empresário Carlos Ornellas
foi ao evento promover a própria empresa, custeado pelo
dinheiro público. As informações também são do órgão que
executa a investigação.
Após ter sido questionado pelo MP, o prefeito
respondeu alegando não ter
visto nenhuma irregularidade
nos fatos. Disse ainda que a
denúncia tem cunho político
e que não restituirá nada aos
cofres públicos, pois foi até
a feira a trabalho. De acordo
com a assessoria do Ministério
Público, como algumas informações requisitadas ainda não
foram fornecidas, a tendência
é de que a investigação seja
concluída em no máximo 30
dias, porém, é possível que
ocorram medidas judiciais
anteriores a esse prazo.

ELEIÇÃO NA CÂMARA

'RECUSAREI A VERBA'

Oriovisto
Guimarães
critica ajuda
de custo para
senadores

cia EcológicaTur para a hospedagem da comitiva no Hotel
Master Premium Gramado,
pelos três dias do evento; R$
4.000,00 foi para adiantamento de dinheiro público para
Pedro Delgado, provavelmente
para custeio da alimentação
da comitiva e outras despesas, segundo a assessoria
do MP; R$ 2.559,12 foram
diárias dos secretários e R$
1.279,56, diárias ao prefeito.
Também de acordo com o
Ministério Público, a irregularidade é que, como foram
pagas diárias (destinadas ao
pagamento de despesas de
hospedagem e alimentação),
não havia necessidade de
pagar os mais de R$ 7 mil
para a agência de viagens, nem
os R$ 4 mil para a alimentação da comitiva no local. Além
disso, constatou-se que eles
beberam cervejas caras, comeram tábuas de frios e tomaram
cafés, conforme documentação
que a Promotoria de Justiça
obteve. O adiantamento de R$
4 mil é permitido para despesas
emergenciais de cada secreta-

nesta política também contribuem para manter o atendimento prioritário às crianças
e adolescentes. Somente em
2018, foram aplicados R$ 37
milhões do Fundo Estadual
para a Infância e Adolescência
(FIA), em ações voltadas a
esse público.
O bom desempenho do
Estado nas políticas públicas
voltadas à criança e ao adolescente fez com que o Paraná
se tornasse um dos melhores
estados para se viver a infância,
conforme estudo divulgado pela
Fundação Abrinq, em 2017.
Ação integrada
No Paraná, a política de
proteção à primeira infância
recebe reforço por meio da
Rede Mãe Paranaense, que
organiza a atenção maternoinfantil nas ações do pré-natal e
primeiros dias após o parto até
o acompanhamento do desenvolvimento das crianças, em
especial nos primeiros anos de
vida. O programa fez com que o
Paraná alcançasse os menores
índices de mortalidade materna
e infantil de sua história.
Por meio do Família Paranaense, programa coordenado
pela Secretaria de Estado da
Família e Desenvolvimento
Social em parceria com outras
secretarias/órgãos estaduais e
municípios, é feito o acompanhamento individualizado das
famílias em situação de risco e
vulnerabilidade social. São ofertadas ações integradas nas áreas
de saúde, educação, trabalho e
assistência social. As crianças e
gestantes têm atenção especial
das equipes técnicas.

Chapa com Fátima na
presidência é inscrita
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na manhã desta quarta-feira
(5) a Câmara de Vereadores de
Castro poderá eleger um novo
presidente. A eleição da nova
mesa diretora está marcada para
começar às 8h30. A primeira
chapa inscrita para concorrer
ao pleito foi registrada da Casa
de Leis já no início da tarde de
sexta-feira (30).
Na sua composição, a vereadora Maria de Fátima Barth

Anthão Castro é a candidata a
presidente, Herculano da Silva é
candidato a vice, Mauricio Kusdra é candidato à primeiro secretário e Rafael Casper Rabbers,
candidato à segundo secretário.
Os apoiadores da chapa, que
leva o nome de Charles-Louis
de Secondat, Barão de Montesquieu, são os parlamentares
Antônio Sirlei Alves da Silva,
Luiz Cezar Ferreira e Paulo
Cesar de Farias. O novo presidente da Casa irá gerí-la entre os
anos de 2019 e 2020.

PAULIKI ANUNCIOU OS RECURSOS

UEPG terá R$ 1,5 mi para
'incubadora tecnológica'
Divulgação

Deputado Márcio Pauliki com o reitor Miguel Sanches Neto
Da Assessoria
O deputado estadual Marcio Pauliki anunciou recursos de
R$ 1,5 milhão para a Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) implantar e construir a
sede da Incubadora Tecnológica.
“Essa emenda será liberada ano
que vem para fomentar a inovação
e possibilitar que os acadêmicos
tenham capacidade de desenvolver aplicativos e startups e que, no
futuro, possam fazer parceria com
o setor privado”, afirma Pauliki.
Esse passo, segundo o deputado, é fundamental para que a
cidade possa estar no rol dos municípios mais competitivos do Brasil.
“A incubadora irá ser fundamental
para atrair grandes negócios e tornar Ponta Grossa uma cidade mais
competitiva”, ressalta Pauliki.
O reitor da UEPG, Miguel
Sanches Neto, afirma que é um
sonho antigo da universidade em

ter sua incubadora em funcionamento. “Temos o compromisso
de investir em inovação e ser um
exemplo para a comunidade dos
Campos Gerais”, revela.
O parlamentar também destaca a necessidade de se aplicar
em projetos tecnológicos com o
desenvolvimento de startups, que
são empresas jovens que buscam
a inovação em qualquer área ou
ramo de atividade.
Além disso, os trabalhos desenvolvidos pelas incubadoras contribuem para a elaboração de projetos
ligados à gestão pública e planejamento urbano. “Por isso, temos
que investir em nossas universidades e em nossos pesquisadores. É
necessário, portanto que os pesquisadores, professores e acadêmicos
tenham recursos e equipamentos
para desenvolverem suas pesquisas
e novos equipamentos que poderão, no futuro, ser utilizados pela
sociedade”, ressalta o deputado.
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PRIMEIRA PLATAFORMA DIGITAL

Tibagi lança app 'Aproxima Mais'
Divulgação

Plataforma
permitirá
interação mais
direta com
população
Da Assessoria
Tibagi - Após o período de
testes com os departamentos
internos da Prefeitura de Tibagi,
o aplicativo Aproxima Mais, um
sistema para gerenciar as demandas do cotidiano da população,
está disponível para toda à comunidade. É a primeira plataforma
digital lançada pela Prefeitura
que permitirá uma interação mais
direta da população com o poder
público, seguindo as tendências

Aplicativo trabalha com geolocalização e imagens
de cidades inteligentes, em que
o cidadão, através de seu celular,
atua diretamente na gestão de seu

município, apontando problemas
e também soluções. Com essa
ferramenta será possível que o

executivo mapeie essas demandas, entenda melhor a população
e as características de sua cidade,

Novo trevo com obras em andamento
Pinheiro prevê a implantação
de rotatória e adequação da
sinalização da Avenida Governador da Cruz Pimentel com
a Rua Pastor José Batista e
demais vias da região. O objetivo é a organização de fluxo
viário e aumento da segurança
em um dos principais acessos do município. Motoristas e pedestres que vêm da
PR-092, PR -151, bairros
Primavera I, II e III, Santa
Cecília, Kennedy I e II, Boa

Vista, São Braz, parte da Vila
Pinheiro, Distrito Industrial
V, Jardim Leline, Aldo Ribas
e Capivari serão os principais
beneficiados.
Neste momento a empresa
vencedora da licitação realiza os trabalhos iniciais, com
reforço da pavimentação em
CBUQ e retirada de lajotas para adequação do projeto. Também estão previstos
implantações de passeios em
concreto, rampas de acessi-

que auxilie no acompanhamento
e execução dos serviços públicos,
principalmente no setor de obras
públicas, agricultura e transportes. "Através do aplicativo será
possível gerenciar e acompanhar
o andamento dos serviços da
Prefeitura. Será uma importante
ferramenta de controle para que
o executivo consiga dar respostas mais imediatas à população",
disse Kogus.
O aplicativo trabalha com
geolocalização e imagens, facilitando o acompanhamento de
obras que podem ser marcadas
no mapa e facilitando o registro
e manipulação de informações.
Ele está disponível para download gratuitamente na loja de
aplicativos de celulares android,
para IOS ele estará disponível
em janeiro.

SERVIDORES DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

VILA PINHEIRO

Jaguariaíva - Estão em
andamento os trabalhos de
intervenção no trevo da Vila
Pinheiro, objetivando a organização do fluxo viário da Avenida Paulo da Cruz Pimentel
com Rua Pastor José Batista
Filho e demais vias das imediações.
A arquiteta Julianna Mendes, da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Habitação, explica que o projeto elaborado para o trevo da Vila

e implante ações e uma administração mais dinâmica e eficaz.
É o que espera o prefeito
Rildo Leonardi, que explicou que
esse é apenas o começo de uma
série de ações que serão tomadas para facilitar o contato com
a população. "Iniciaremos várias
medidas de transparência e canal
de comunicação com a população, para que ela nos auxilie na
gestão. Este aplicativo, construído por um Tibagiano, é apenas
uma delas. Estamos abertos a
críticas e sugestões e queremos
melhorar cada vez mais nossa
interação com a comunidade”,
garante Leonardi.
O aplicativo foi desenvolvido
pelo secretário de Planejamento,
Fernando Kogus, em parceria
com a RB Software, e será cedido
à prefeitura, gratuitamente, para

bilidade, sinalização vertical
e horizontal, placas de ruas e
adequação do paisagismo. O
investimento é de cerca de R$
514 mil, oriundos de recursos
federais.
A obra na Vila Pinheiro é
mais uma ação do Plano de
Mobilidade Urbana implantado no município pela atual
administração, cujo projeto de
lei foi aprovado pela Câmara
Municipal, em 2015, através
da Lei Municipal 2556/2015.

Reservista deve atualizar
dados na Junta Militar
Palmeira - Quem serviu o
Exército Brasileiro nos últimos
cinco anos deve atualizar seus
dados pelo Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR). A ação
é realizada anualmente e visa praticar o mecanismo de convocação
e avaliar a eficiência do sistema de
mobilização.
A atualização dos dados deve
ser feita de 9 a 16 de dezembro,
na Junta Militar de Palmeira.
Vale ressaltar que ao ser incluído na reserva, o reservista permanecerá na disponibilidade por
prazo fixado pelos Comandos Mili-

tares, de acordo com as necessidades de mobilização. Atualmente, o
prazo é de cinco anos.
A atualização dos dados cadastrais deverá ser feita pela internet
nos quatro primeiros anos. No 5º
ano, após ter servido, deverá comparecer à última organização militar em que serviu ou apresentar-se
em qualquer quartel ou Junta de
Serviço Militar mais próxima de
sua nova residência. Para aqueles que vivem no exterior, além da
opção online, é possível prestar
o EXAR por intermédio de uma
repartição consular.
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PRAÇA CHEIA PARA RECEBER PAPAI NOEL
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Divulgação

Programação
de Natal é aberta
oficialmente
Município
abriu
programação
oficial de Natal
no sábado
Da Assessoria
A abertura oficial do Natal
de Castro, na noite de sábado
(1), reuniu milhares de pessoas na Praça Manoel Ribas,
para ver a chegada do Papai
Noel. Também foi aberta a
Casa do ‘bom velhinho’, instalada no Espaço Cultural Dr
Vicente Machado. No local
está a bota do Papai Noel,
que foi reformada para a
temporada.
No sábado também já
estavam concluídas a iluminação e a decoração natalina nas
praças e em algumas ruas do
Centro e da Vila Rio Branco.
Além disso, a programação
natalina do município conta
com Cantatas e com o Auto
de Natal, que acontecerão nos
dias 17, 19 e 21 de dezembro, em frente ao Clube União
e na Praça Manoel Ribas,
respectivamente, ambos às
20h30. E tem ainda o espetáculo ‘O Fantástico Natal de
Bento’ com apresentações

marcadas para os dias 4,
6, 9,11,13,16,18 e 20, no
Teatro Bento Mossurunga,
sempre às 20 horas. "São
atrações para toda a família
que planejamos com muito
carinho para reforçar o espírito natalino. Espero que
nossos munícipes prestigiem
a aproveitem as atrações",
disse o diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura
de Castro, Augusto Beck
(Guto).
Guto também falou que a
expectativa é receber grande
público nas atrações natalinas.
"Nos empenhamos para promover um clima aconchegante
para as famílias, para proporcionar um verdadeiro espírito
natalino. Esperamos que a
população castrense prestigie
o Natal de Castro", disse. As
atrações do Natal em Castro
seguem até o dia 23 com a
visitação à Bota e à Casa do
Papai Noel, que permanecerá
aberta entre segunda e sextafeira, das 19 às 22 horas, e
aos sábados e domingos, das
16 às 22 horas.
O Fantástico
Natal de Bento
‘Bento à procura de sapatos’ é o tema da décima primeira edição do tradicional
espetáculo ‘O Fantástico

Natal de Bento’. As apresentações deste ano foram
iniciadas no domingo (2),
quando 90 alunos dos grupos
de teatro e dança das oficinas culturais da Prefeitura de
Castro subiram ao palco.
Sinopse
Mais um ano e o menino
Bento se prepara para o
Natal. Recebe uma visita
de uma amiguinha na Terra
Encantada e descobre que
seus sapatos estão apertados.
Sua nova aventura com sua
amiga Lili será ir em busca
de sapatos mágicos. Claro
que o Papai Noel, a avó, a
duenda-chefa, os duendes
e os soldadinhos vão estar
juntos com Bento em meio a
muita magia.
O ingresso para assistir ao
espetáculo custa R$ 15,00 e
pode ser adquirido na bilheteria do Teatro desde o dia 2
de dezembro, de segunda à
sexta-feira, das 9 às 11 horas
e das 13h30 às 17 horas. No
domingo o horário de venda é
das 19 às 20 horas.

Principal atração
é o Fantástico
Natal de Bento

Gerson Sutil
e família

Praça Manoel Ribas ficou lotada para receber o bom velhinho

NOVIDADE

COM PROXIMIDADE DO NATAL

Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Neste ano o horário estendido para o Natal no comércio
de Castro começou mais cedo.
No sábado (1), a maioria dos
estabelecimentos comerciais já
abriu até mais tarde para atendimento ao público, fechando
as portas somente às 18
horas.
De acordo com informações do Sindicato do Comércio
Varejista de Castro (Sindicastro), o órgão, juntamente com
o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista de
Castro, elaborou uma tabela
progressiva de horários para
a ampliação no horário de
atendimento, até a chegada do
Natal.
Aos sábados (8, 15 e 22)
o atendimento será até as 18
horas. Já nos dias 3, 4, 5, 6
e 7 e entre os dias 10 e 14, o
funcionamento dos estabelecimentos comerciais é até as 19
horas. Entre o dia 17 e o dia
21 as lojas permanecem abertas até as 22 horas. E, nos
domingos 16 e 23, o atendimento é entre 14 e 20 horas.

Aulas acontecem aos sábados, uma vez por mês
Da Assessoria

tais e vêm do esforço sem forçar o
corpo, e na prática frequente.
A yoga pode ser praticada por
pessoa de qualquer idade, pois
há exercícios específicos para as
condições físicas de cada pessoa.
"Uma pessoa acamada ou doente
pode praticar yoga deitada, sem
movimentar braços ou pernas,
trazendo a consciência para a respiração. O importante é respeitar
o corpo, sem forçá-lo", explica a
instrutora.
Excepcionalmente no mês de
dezembro, a aula será ministrada
no domingo, dia 16 de dezembro,
às 16 horas, no Parque Lacustre.
Quem quiser colaborar com as instituições de Castro, pode levar um
quilo de alimento não perecível.

Parceria entre a Prefeitura de
Castro e um estúdio de yoga está
proporcionando aulas gratuitas de
yoga para a comunidade. As aulas
acontecem aos sábados no Parque
Lacustre, uma vez ao mês.
Segundo a instrutora Jaqueline
Lara, a yoga é uma prática que
trabalha a sinergia entre a mente
e o corpo. Através da respiração
consciente, potencializa a atividade
dos pulmões e melhora a postura
corporal, fortalecendo a musculatura de todo o corpo, inclusive da
coluna. Entre os benefícios estão a
melhora na flexibilidade, foco, concentração e equilíbrio. Os ganhos
são tanto corporais quanto men-

COM EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

Grupo Folclórico Holandês da
Castrolanda é homenageado
Divulgação

Da Assessoria

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!

Comércio
estende horário
para mais tarde

Comunidade tem aulas de
yoga gratuitas no Lacustre

O
Grupo
Folclórico
Holandês de Castrolanda
completou 65 anos dia 30 de
novembro e, na mesma data,
o Centro Cultural Castrolanda comemorou dois anos
de atividades em prol de
manter viva à história e a cultura da imigração holandesa.
Com o intuito de celebrar
esse momento, foi aberta ao
público no dia 1º de dezembro a exposição temporária:
Dança em Tamancos: os 65
anos do Grupo Folclórico
Holandês de Castrolanda.
A finalidade é compartilhar com o público as mais
de seis décadas do grupo,
que foi fundado em 1953,
através da professora de
Educação
Física
Thillij
Kleinschmidt. Em sua origem, era formado por jovens
cujo propósito principal
caracterizava-se pela busca
da manutenção das práticas
de danças folclóricas holandesas e a união dos membros da comunidade. No
entanto, o objetivo do grupo
se ampliou, adquirindo o
entusiasmo necessário para
estudar as tradições a fim de
divulgar a cultura de origem,
presente em canções, trajes,
danças e costumes regionais.

Grupo já participou de diversos eventos, inclusive festivais
O grupo já participou
em diversos eventos, em
especial no Festival Folclórico e de Etnias do Paraná.
No circuito expositivo os visitantes poderão visualizar os
trajes utilizados pelo grupo
em diferentes momentos da
sua história e uma explicação sobre a composição dos
mesmos. Além disso, a evolução dos símbolos do grupo
estará em evidência com a
exposição dos antigos estandartes.
O público também terá
acesso a fotografias destes
65 anos de história, algumas
escolhidas
especialmente
com a intenção de promover
interação, pois os visitantes
podem se identificar e ajudar a descrever quem está
nas fotografias. Há outras
atrações, como a exposição

de um vídeo com apresentações do grupo. Mas, além de
observar, o público também
poderá experimentar alguns
passos de danças folclóricas
e até ser fotografado com
trajes do grupo.
O Centro Cultural Castrolanda convida a todos
para prestigiar um pouco
da trajetória histórica desse
grupo que completará 65
anos de tradição.
Serviço
Exposição: Dança em
Tamancos: os 65 anos do
Grupo Folclórico Holandês
de Castrolanda
Local: Centro Cultural
Castrolanda
Abertura: 01/12/2018
Horário de visitação: Das
13 às 18 horas. Sexta-feira
a domingo, e feriados.

Classificados a partir de R$ 2,00
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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.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A., pessoa jurídica cadastrada no
C.N.P.J/MF: sob nº: 07.609.453/0001-69, torna público que recebeu ao IAP, a Licença Ambiental Simplificada nº: 150576 válida até
13/10/2024 para o desmembramento de 0,74 ha, de área urbana da
matrícula nº: 2.200 localizada na Avenida Antonio Cunha nº 1.529 no
Município de Curiúva Estado do Paraná.

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.

Arrastar
a (?):
Arrastar
paquerar
a (?):
(gíria)
paquerar
Onda ce- (gíria)
rebral emiOnda
cetida pelo
rebral
emitranquilo
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tranquilo

Camisa
usada pelo
Camisa
capoeirista
usada pelo
capoeirista

Aqui, no
“internetês”
Aqui,em
no
Fim,
“internetês”
inglês
Fim, em
Osso onde inglês
se encaixa
Osso
onde
a cabeça
se
doencaixa
fêmur
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do fêmur
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(Mat.)
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Peixes: Bom momento para
iniciar um curso ou se dedicar aos
estudos. Os astros enviam ótimas
energias para uma viagem, inclusive
a trabalho. Um romance à distância
recebe proteção das estrelas.

TR

Virgem: O dia promete ser agitado e você pode fazer novos contatos, principalmente no trabalho.
Visita a um lugar próximo tem tudo
para ser divertido. Na paquera, pode
surgir paixão à primeira vista!

TIR
L
I
L

Aquário: Há boas chances de
melhorar as finanças ou dar início a
um novo negócio. Assuntos do passado podem influenciar a vida profissional. Uma pessoa mais experiente
pode se aproximar.

GO

Leão: Bom astral para quem
trabalha em casa ou tem um negócio
em parceria com alguém da família. Há sinal de boas energias para
cuidar da saúde. A dois, fortaleça a
relação e evite o ciúme.

D
O
D
O
I
N
I
D
N
I
D
C
I
E
C
E
N
A
N
O
A

Capricórnio: Tente novas
maneiras de cuidar das tarefas de
sempre. Ótimo astral para expandir
seus interesses ou se envolver em
uma boa ação social. Quebre a rotina
e curta bons momentos a dois.

R
M AB O L A
R
I L A
M AB O L A
C L E R O
I L A
R E T A R
C L E R O
A S A
O
R E T A R
C
S C
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O
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E M
C
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A B E T I
H A
E M
A K I
A B E T I
E D
M B
A K I
N A M
C
E D
M B
D
A T
N A M
C
D I A L
D
A T

Câncer: Você pode contar com
a sorte hoje: dia tem tudo para se
tornar mais leve. Seu jeito simpático
e animado facilita a convivência. O
clima é de prazer e sedução ao lado
da sua cara-metade.
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Sagitário: No trabalho, evite
se expor e poderá alcançar resultados melhores. Redobre a confiança e
vai superar qualquer desafio na vida
amorosa.

A V I O

Gêmeos: Mudanças não estão
descartadas no serviço, mas tudo
indica que elas serão positivas. Com
tanta coisa acontecendo, a vida amorosa pode ficar em segundo plano.

A V I O
A M IO
G
C IO T ED RI AA PL O
I A

Escorpião: Você vai esbanjar
criatividade e disposição, inclusive
no serviço. Seu jeito confiante se
destaca e será mais fácil fazer novos
contatos ou agitar a vida social. No
romance, acerte as diferenças.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CASTRO
VARA CÍVEL DE CASTRO - PROJUDI
Rua Coronel Jorge Marcondes, S/N - Fórum - Castro/PR - CEP: 84.172-020 - Fone: (42)
3233-3608
Autos nº. 0001471-76.2016.8.16.0064
= EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS =das requeridas MARGARETE
TAEKO IWASHITA e MARCIA LEIKO IWASHITA, bem como seus respectivos cônjuges,
se casados forem, atualmente em lugar incerto e não sabido, e ainda, dos possíveis
interessados, ausentes, incertos ou desconhecidos, e seus respectivos cônjuges, se casados
forem.
A Doutora MICHELLE DELEZUK, Juíza de Direito 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 Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO
POR USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, sob nº 1471-76.2016.8.16.0064, em que é
requerente MARIA SALETE CANHA GOMES e requeridas MARGARETE TAEKO
IWASHITA e MARCIA LEIKO IWASHITA, pela qual a autora pretende adquirir o domínio
sobre: O terreno, situado na quadra nº 54, nesta cidade, medindo 11,00 metros de frente para a
rua Princesa Izabel e fundo até a rua Nossa Senhora do Carmo; onde mede 10,35 metros,
confrontando-se ao Norte, onde mede 25,70 metros, com terreno de Paulo Baniski e José
Copas; e ao Sul, onde mede 24,70 metros, com terrenos de Dirceu Zadra. Mediante o presente
edital, ficam CITADOS: as requeridas MARGARETE TAEKO IWASHITA e MARCIA
LEIKO IWASHITA, bem como seus respectivos cônjuges, se casadas forem, as quais
encontram-se em lugar incerto e não sabido, e ainda, os possíveis interessados, ausentes,
incertos ou desconhecidos, e seus respectivos cônjuges, se casados forem, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, querendo, contestem a ação, sob pena de revelia. Consoante disposto no
Art. 344 do NCPC: “SE O RÉU NÃO CONTESTAR A AÇÃO SERÁ CONSIDERADO
REVEL E PRESUMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO
FORMULADAS PELO AUTOR.” . E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e
futuramente ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será
publicado na forma da lei, e afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume.DADO E
PASSADOnesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos quinze (15) dias do mês
de julho (07) do ano de dois mil e dezesseis (2016). Eu, _________ (Cleuza Marlene Resseti
Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por determinação do
MM. Juiz.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Empregada Juramentada

VERMELHA
PRETA
BRANCA
PRETA
PRATA
VERMELHA
BRANCA

R$ 7.990,00
R$ 6.450,00
R$ 5.050,00
R$ 5.790,00
R$ 3.590,00
R$ 5.890,00
R$ 12.990,00

RESUMO DE NOVELAS

Aranha amazônica
Aranha
que amazônica
não tece
que
não tece

Solução
Solução

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

Conjunto
de filmes
Conjunto
como
de filmes
“Matrix”
como
“Matrix”

3/ami — die — end — lap — one — oro. 5/scola. 6/siamês.

Touro: Tem tudo para se entender melhor com as pessoas próximas. Se pensa em investir em uma
sociedade com um amigo, o astral
é favorável. Uma paixão à distância
pode se tornar algo mais sério.

MOTOS USADAS
CG 160 START
CG 150 Titan EX
CG 125 CARGO KS
CG 125 FAN KS
YAMAHA YBR 125K
YAMAHA FAZER YS 250
XRE 300

(?)
Direction,
boy(?)
band
Direction,
britânica
boy band
britânica

3/ami — die — end — lap — one — oro. 5/scola. 6/siamês.

BANCO
BANCO

Sucesso
do Skank
Sucesso
Ouro,
em
do Skank
espanhol
Ouro, em
espanhol Olívio Dutra, político
Olívio
DuLista
de
tra,
político
nomes
Lista de
nomes

Cartão de
identificaCartão
de
ção
de funidentificacionários
ção de funO primeiro cionários
estado da
O
primeiro
sociedade
estado da
estamental
sociedade
estamental

O antigo
método de
O antigo
ensino
da
método
escrita de
e
ensino
leiturada
escrita e
“(?)
Canaleitura
rinho”, no“(?)popular
Caname
rinho”,
nodo samba
meCopa-82
popular
da
do samba
daFirmam
Copa-82
(o nome)
Firmam
(o nome)

(?) Barbosa: foi
(?)
Barbocandidato
foi
àsa:
Presicandidato
dência
por
à
Presiduas vezes
dência por
duas
vezes
Ornato
Usa o som
emOrnato
terapiUsa
o som
as psicosem terapisomáticas
as psicossomáticas

Angelina São Francisco de
dos ecologistas é
(?) Croft:
Assis
Jolie,
em OSão
Pena;
Francisco
de
Angelina
“Tomb
Raider”Assis
(Cin.) piedade
Jolie, em
Pena;
“Tomb Raider” (Cin.) piedade

sob o olhar dos
Letícia
Xifópago
nos cassinos
apostadores
Sabatella, Giram
sob o olhar dos
Letícia
atriz
Festas
de debutantes
apostadores
Sabatella,
atriz
Festas de debutantes

cio da pre- Halloween
Perfil
fictísidente
no Bordão do
cio
da pre- americano
Halloween
Facebook,
sidenteasno americano
aborda
Facebook,
suntos
poabordacom
aslíticos
suntos
humorpolíticos com
humor

Duetos
(?)-doDuetos
campo, ave
(?)-dobrasileira
campo, ave
brasileira

Libra: Se sonha com a casa
própria, poderá contar com ótimas
energias nesta área. A família pode
dar uma ajuda se está precisando de
dinheiro. Na conquista, não há muita
novidade.

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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS

Região de
descarga,
Região
de
no porto
descarga,
(pl.)
no porto
(?)-geral
(pl.) da
ONU, car(?)-geral
da
go de Ban
ONU,
carKi-moon
go de Ban
Ki-moon

Áries: No trabalho, se mantiver
a mente aberta a mudanças e novidades, vai aumentar as suas chances de
sucesso. A atração por uma pessoa
interessante e misteriosa pode acelerar seu coração.

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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
www.coquetel.com.br
© Revistas
COQUETEL
O dos ecologistas
é
Xifópago
(?)
Croft:
Giram
nos
cassinos
Perfil fictí- Bordão do
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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.

U S

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.
VAZ
CONSTRUÇÃO CIVIL
Pedreiro e carpinteiro em geral,
encanamento, pisos cerâmicos e
outros. Maiores informações tel.:
99917-1315 (whats).

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.

U S

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!

M

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).

3232-5148

M

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)

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (04/12)
Érico pede um tempo para
pensar em como ajudar Vagner. Jade desiste de mudar
seu visual. Tito e Garoto decidem falar com Marcelo sobre
a suposta ligação de Heitor.
Pérola, Maria Alice e Rosália
saboreiam os quitutes de Márcio. Paulo sente dores após
os treinos com Flora para a
apresentação dos dois. Todos
se mobilizam para contribuir
com o projeto de Bárbara e
Leandro com a comunidade.
Marcelo insinua a Tito que
Heitor pode estar com problemas de memória. Flora reconhece Vagner e pede cuidado a
Érico. Ao conversar com Marcelo, Tito e Garoto concluem
que Hugo está envolvido nas
supostas ligações de Heitor.
Érico se preocupa com a situação de Vagner. Hugo acusa
Dandara de ser preconceituosa
com Leonor. Bárbara e Leandro parabenizam a atuação de
Soninha. Getúlio aconselha
Érico a se afastar de Vagner.
O TEMPO NÃO PARA
Terça-Feira (04/12)
Livaldo diz a Samuca que
está arrependido por tê-lo
abandonado. Teófilo não se
lembra de ter colocado o
dinheiro no colchão. Eliseu
conta a Dom Sabino que Cecílio pensa em criar uma cooperativa com os catadores de
material reciclável. Nat flagra
Vera Lúcia beijando Bento.
Barão flagra Teófilo queimando o dinheiro desviado.
Lúcio revela a Betina que
sabe que ela está envenenando
Marocas.

ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (04/12)
Gustavo tranquiliza Eugênio e ajuda Cris/Julia e Danilo.
Flor se emociona ao ver Sheila.
Alain sente ciúmes de Jorge com
Cris. Gustavo troca olhares com
Dora, sem que Cris/Julia perceba. Gustavo beija Cris/Julia,
que fica perturbada. Isabel finge
estar com ciúmes de Marcelo
com Mariane. Emiliano namora
Lenita em um bar. Gerson fica
tenso quando Sheila pensa
em trabalhar com a equipe do
cinema. Alain se descontrola
ao ver Cris beijando Jorge em
cena. Alain conta para Cris que
é pai de Priscila.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-Feira (04/12)
Gabriel e Luz confrontam
Valentina, que ameaça o filho.
Valentina manda que Sampaio investigue Luz. Sóstenes
lembra do dia em que encontrou Luz. Stefânia e Katiucha
comentam sobre as escolhas
do visual de Luciana. Lourdes
Maria consegue se aproximar de Olavo. Gabriel vai até
a casa de Egídio, e Ondina
alerta os guardiães. Stella e
Mirtes trocam ofensas. Valentina chantageia Eurico para se
apropriar do casarão de Egídio. Lucilene conta a Júnior
sobre o noivado de Gabriel e
Luz. Geandro questiona Lourdes Maria sobre Olavo e se
declara para a menina, que lhe
dá um fora. Judith se incomoda
com as perguntas de Gabriel
sobre o casarão. Rita discute
com Machado. Júnior garante
a Gabriel que lutará por Luz.
Nicolau diz a Afrodite que irá
ao colégio de Diana. Marilda
faz um acordo com Valentina.
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EM ANTIGO CLUBE DE CARAMBEÍ

Achado com os braços dilacerados
Divulgação

Corpo estava
em avançado
estado de
decomposição

PM RECUPERA CARRO EM MENOS DE 10 HORAS

Menor é apreendido pela
acusado de roubar carro

Da Assessoria

Divulgação

Carambeí - Até à tarde
dessa segunda-feira (3) ainda
não havia sido identificado o
corpo de um homem encontrado em estado avançado de
decomposição no interior de
estabelecimento abandonado. O
local, segundo a polícia, fica na
Estrada Velha, bairro Boqueirão,
mais conhecido como 'Clube da
jô', em Carambeí.
Com ferimentos no rosto
e os dois braços dilacerados,
o cadáver foi examinado preliminarmente, ainda no local,
por uma equipe do Instituto
de Criminalística, antes de ser
recolhido e levado ao IML de
Ponta Grossa.

Veículo teve o seu interior queimado

Cadáver encontrado ainda era mistério para a polícia

No bolso da bermuda que o
homem vestia estava um boletim
de ocorrência relatando a perda
ou extravio de documentos. O
documento, emitido pela Polícia Civil, tinha como solicitante

EM CASTRO

a pessoa identificada como José
Ferreira de Lima.
A Polícia Civil deve abrir
inquérito para apurar a morte
da vítima que, segundo o que
se verificou, foi morta de forma

violenta. Além disso, os serviços de inteligência da polícia
trabalham para apurar se o
boletim registrado pertencia
mesmo ao homem encontrado
morto.

PREGÃO ELETRÔNICO

Motociclista
é detido com
bucha de
maconha

Estado vai adquirir 12 mil
tornozeleiras para presos

Da Redação

Da Assessoria

Equipe policial, em patrulhamento pela Rua Olegário de
Macedo, avistou às 5 horas
da manhã desse domingo (2),
na Avenida Vicente Fiorillo,
uma motocicleta transitando
em via pública, com ocupante
em atitude suspeita. O condutor ao perceber a presença
da viatura policial, evadiu-se.
Porém, logo na sequência,
foi realizada a abordagem da
motocicleta, sendo identificado o condutor um rapaz de
27 anos, não habilitado, com o
qual foi apreendida uma bucha
de cocaína. Diante aos fatos, o
condutor e droga apreendida,
foram encaminhados ao cartório da polícia militar para a
lavratura do termo circunstânciado.

O Governo do Paraná
promoveu pregão eletrônico
para a contratação de até 12
mil tornozeleiras, na forma de
locação, para o monitoramento
de presos no Estado. O processo foi feito pela Secretaria
de Estado da Administração
e da Previdência, a pedido do
Departamento Penitenciário
do Paraná (Depen).
De acordo com o secretário especial da Administração
Penitenciária,
responsável
pelo Depen, Élio de Oliveira
Manoel, o preço máximo
oferecido foi de R$ 252
para cada tornozeleira, mas
devido à ampla concorrência
o Estado conseguiu arrematar
por R$ 140. O equipamento
será fornecido pela empresa
Show.

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cumprimento
de mandado
de prisão

Divulgação

Paraná te, 7.100 presos que
usam tornozeleiras
“A forma como o processo
foi montado, com grande
número de empresas participantes, possibilitou uma
economia anual aos cofres
públicos de mais de R$ 17
milhões”, disse o secretário.
Assim que os equipamentos

forem aprovados pelo Depen,
a empresa vencedora tem 60
dias para fazer a entrega das
tornozeleiras. A atual empresa
fornecedora, Spacecon, de
Curitiba, que hoje tem contrato com o Estado e cobra R$
241 por equipamento, ficou
em segundo lugar no pregão.
De acordo com o secretário
Élio de Oliveira, hoje o Paraná
tem 7 mil e 100 presos que
utilizam tornozeleiras eletrônicas. No entanto, a previsão é
que o número de presos com
tornozeleira aumente devido
ao trabalho feito pelo Depen
em conjunto com o Ministério Público e Poder Judiciário para retirada de presos
do regime semiaberto. “Com
isso, estamos tornando esses
locais unidades de progressão
em regime fechado”, afirmou o
secretário.

NA REGIÃO DO COSTA RICA

Mulher esfaqueia após briga por ex

Da Assessoria

Divulgação

Ponta Grossa - Mulher vai
tirar satisfação de namorada
de ex-marido, e acaba a esfaqueando. O caso aconteceu na
região do Costa Rica, na tarde
de sexta-feira (29).
Acompanhada da filha menor,
a mulher foi até a casa da namorada do ex para tirar satisfação.
Para impedir as agressões,
segundo a PM, a dona da casa
soltou um cachorro que acabou
mordendo a criança.
Indignada com o ferimento
causado na filha, a mulher deu
duas facadas na vítima, acertando o tórax e uma das mãos.
Depois de golpeá-la, a autora
jogou a faca contra o homem,
atingindo-o no tornozelo.
Equipes da Polícia Militar

PIRAÍ DO SUL

Rouba bateria e acaba em cana
Da Redação

A.J.S, de 40 anos conduzido
para a Cadeia Pública de Castro

Piraí do Sul - Um homem
de 37 anos foi preso por volta
das 9 horas desse domingo

Divulgação

Populares assistiram o resgate do pintor, que não resistiu a choque
Da Redação

Briga de mulheres acaba com ferimentos a faca
minhada para um hospital da
cidade, onde permaneceu internada para tratar dos ferimentos
causados pela arma branca.
Apesar do susto, a vítima apresentava quadro estável, sem
risco de morrer.

(2), após furtar uma bateria de
caminhão. O autor teria levado
o objeto da residênica do vizinho localizada na Rua Sérgio
Barbosa, bairro Benevenuto

Dalcol. Diante ao fato, a bateria foi recuperada e encaminhada, juntamente com o autor,
à delegacia de polícia civil para
as devidas providências.

encontrado em um barraco. Ao
fazer buscas nas proximidades
desse mesmo barraco foi encontrado os cinco pneus do veículo,
cortados.
Diante dos fatos foi dado
voz apreensão e encaminhado o
menor para delegacia de Castro.

Pintor morre ao encostar
em fios de alta tensão

Foi sepultado às 16 horas
deste domingo (2), Dionatan
Oliveira Rodrigues, de 28 anos,
após receber descarga elétrica
quando pintava um prédio no
sábado (1). Dionatan realizava
serviços de pintura na parte
externa de uma agência bancária
quando encostou em fios de alta
tensão. O caso foi registrado
perto das 14 horas na esquina
da Rua General Câmara com

e do Siate estiveram no local
para prestar atendimento. A
autora das agressões foi levada
até a delegacia de Polícia Civil,
depois de acompanhar a filha ao
Pronto Socorro Municipal.
Já a namorada foi enca-

Quatro pneus encontrados
estavam todos cortados

SEPULTAMENTO FOI NO DOMINGO

Divulgação

Da Assessoria

Foi preso na tarde de
segunda-feira (3) A.J.S, de 40
anos de idade, o qual tinha em
seu desfavor mandado de prisão expedido por falta de pagamento de pensão alimentícia.
O valor da dívida ultrapassa
R$ 6.700. Dado voz de prisão,
ele foi conduzido para a Cadeia
Pública de Castro onde permanece à disposição da Justiça.

Polícia militar de Castro, em
menos de 10 horas, apreende
autor do furto de veículo no
bairro da Araucária
Na sexta-feira (30), por volta
das 2 horas da manhã, um veículo
Vectra foi levado do bairro da
Araucária. Cinco horas depois,
mais precisamente às 7 horas,
esse mesmo carro acabou encontrado pela equipe policial militar
na Vila Operária. O veículo estava
com o seu interior parcialmente
queimado, e sem os pneus.
Não demorou, denúncia anônima informava que o automóvel
havia sido furtado por um menor.
Iniciado patrulhamento em toda
a extensão da Vila Operário, o
menor com as mesmas características foi avistado, momento
em que empreendeu fuga sendo

a Dr. Jorge Xavier da Silva, no
centro da cidade.
Equipes do Siate e do Samu
chegaram a ser acionadas, mas
já encontraram o trabalhador
caído na calçada, sem os sinais
vitais. Apesar dos procedimentos para reanimar a vítima, ela
não resistiu e morreu no local.
O corpo foi recolhido junto ao
Instituto Médico-Legal de Ponta
Grossa.
Dionatan morava no Araucária 3 e deixa um filho.

TIBAGI

Desparecimento de jovem
em rio mobiliza bombeiros
Da Redação
Tibagi - Rapaz de 29 anos
desapareceu no Rio Tibagi na
tarde deste domingo (2). O
jovem estava com amigos e
chegou a pedir socorro, mas
ninguém conseguiu resgatá-lo.
Desde domingo e até ontem,
segunda-feira (3), os trabalhos
de buscas continuavam.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba
foram acionadas para tentar

encontrar o corpo. O rapaz
ainda não teve a identidade
revelada, mas sabe-se que é
natural a cidade de Xanxerê
(SC), e estava em Tibagi a
trabalho em uma usina da
cidade.
De acordo com o relato de
amigos, o rapaz entrou no rio e
pouco tempo depois afundou.
O jovem ainda conseguiu subir
e gritar por socorro, mas não
teve forças para nadar até a
margem, disse os amigos.
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cleucimara@hotmail.com
“A arte de ouvir é, também, a ciência de ajudar”.
Joanna de Ângelis
Divulgação / Oriental Fotografias

Antônio

Divulgação

'Planeta Mais' movimenta PG

O lindo garotinho Antônio Ferreira Santiago
Migdalski, neto desta colunista, completa 2 aninhos
no dia 8 de dezembro. Chuva de bênçãos!
Divulgação

05 de dezembro é dia de cumprimentar o empresário Duda
Parucker por mais um ano de vida. A data será festejada ao lado
da esposa Thais Agottani Cury e da filha do casal, Maria Eduarda
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Casal Josely Garcia e Luiz Carlos Pedroso, presidente da Colmeia Cristã Abgail.
Ele reserva a quarta-feira (5) para
festejar idade nova. Muitas felicidades!

Acontece nos dias 8 e 9 o “Festival Planeta Mais”. O evento terá
como endereço o Centro de Eventos.
Com a ideia de reunir música, gastronomia e sustentabilidade, o evento já
vem colocando em prática ações em
prol do meio ambiente. Através do
site do Festival (festivalplanetamais.
com.br) e das redes sociais estão
sendo disseminadas informações
sobre atitudes simples que provocam
reflexões e mudanças de comportamento. “Queremos uma mudança
de comportamento antes mesmo do
evento”, acredita o empresário Iran
Taques.
Durante a programação serão
11 shows nacionais. No sábado (08)
passarão pelo palco principal do
Centro de Eventos 1kilo, Maneva,
Iza, Projota, Fernando e Sorocaba
e Jerry Smith. No domingo (09) o
Festival seguirá com 3030, Um44k,
Cidade Negra, Henrique e Juliano e a
DJ Bárbara Labres. As apresentações
serão completas e ao vivo.

No segundo lote os ingressos
custam R$ 65 (pista); R$ 100 (camarote com acesso a área VIP) e R$
180 (backstage com acesso ao palco,
camarote e área VIP). Esse valor, na
forma de desconto, só será válido se
o participante realizar uma destas atitudes sustentáveis: doação de um livro
infantil; ou dez latinhas amassadas e
lavadas; ou 20 garrafas pets divididas
ao meio e lavadas (de 2 ou 3 litros);
ou ainda três quilos de alimentos não
perecíveis (exceto fubá, açúcar e sal)
ou remédios vencidos. As doações
deverão ser feitas no dia do evento
nos locais indicados Também haverá
venda online de ingressos. O endereço
é www.minhaentrada.com.br/Planetamais. Em Ponta Grossa os ingressos
podem ser adquiridos na rede de Farmácias Fleming e no loja MM Smart
do Shopping Palladium. Pela região,
dentro da rede de Farmácias Fleming,
eles podem ser adquiridos em Carambeí, Castro (dois endereços), Imbituva
e Telêmaco Borba.

João e Marlene Mainardes comemoram
em julho de 2019, 50 anos de feliz união
e muito amor. Dia 10 de dezembro, ele
recebe parabéns pelo aniversário natalício
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Ator Nathan Diego Milléo
Gualda recebe felicitações de
aniversário, no próximo dia 07.
Parabéns!

04/12

Marcela Lopes
Geverson D. Cunha
Ana Flavia Petrech
Drº Raul Dinies

05/12

Vânia de Silva
Maria Inês K. Lourenço
Soeli T. Lucas
Sandra R. Spcht
Odarci Ferreira

06/12

Vitor Amorim Reisdorfer
Larissa Kelly
Ana Flávia Oliveira Cruz
Viviane Kuff

Professor Joel Dias da Silva, diretor do
IGE - Instituto Gigantes da Ecologia,
recebe cumprimentos de aniversário

A aniversariante da
semana, Rodmara
Jayme Queiroz, ao
lado do marido Plinio
Queiroz. Recentemente
o casal festejou
32 anos de casados.
Felicidades!
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O colunista social
Leandro Camargo
recebendo cumprimentos
de aniversário
Registrando os amigos Ovadia Saadia e Neide Bini, ele presidente da Federação Brasileira de Colunistas Sociais (FEBRACOS), ela presidente da Associação Brasileira de Colunistas
Sociais e de Mídia Eletrônica (ABRAMECOM)

COMPRE NAS LOJAS CREDENCIADAS E CONCORRA A UM CARRO 0 KM

