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'natal de todos os povos'

Castro-PR, Sexta-feira, 07 a 10 de Dezembro de 2018 * Ano XXIX *

Divulgação / Prefeitura de Carambeí

Carambeí se prepara para o Natal com decoração que segue o
tema "Natal de todos os povos", com casa do Papai Noel, caixa
de presentes interativa, cantatas, artesanato e muito mais encantamentos em programação especial dedicada à comunidade, a
partir do dia 9, na Praça Cívica e na Avenida do Ouro. página 6

política

Agro+Lean discute transformações

Divulgação

A Frísia Cooperativa Agroindustrial é a anfitriã do Agro+Lean,
encontro anual que visa a troca de experiências sobre a gestão
em propriedades rurais. Evento reúne produtores, consultores e
profissionais ligados ao agronegócio de todo o Brasil. Estiveram
presentes 380 pessoas, sendo 70% de outros estados. página 5
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mulher põe fogo em cachorro
Divulgação

Um ato de selvageria praticado por uma mulher a um cão de rua,
nessa quarta-feira (5), causou comoção entre populares. Ela teria
jogado álcool sobre o corpo do animal e ateado fogo, o que não
foi confirmado. O cão teria agonizado, antes de morrer. O caso foi
página 9
registrado perto da estação rodoviária do Município.

Divulgação

Hudson José
irá comandar a
Comunicação

FAZENDA JECA MARTINS, EM CASTRO

MST ocupa nova área

Divulgação

Observatório
presta contas

O governador eleito do
Paraná, Ratinho Junior, anunciou na segunda-feira (03) o
jornalista Hudson José para
a Secretaria Estadual de Comunicação. Segundo Ratinho
Junior, a escolha segue a mesma
linha dos nomes para outros já
anunciados: conciliar o conhecimento técnico com o compromisso de fazer um governo
página 4
austero e inovador.

Cerca de 120 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) passaram a ocupar uma
nova área em Castro, nessa quinta-feira (6). A área ocupada – conhecida como Fazenda Jeca Martins, fica a
aproximadamente 12 quilômetros do centro da cidade, à direita da Rodovia PR 151, sentido Piraí do Sul.
E, segundo Joabe Mendes de Oliveira, membro da coordenação do Movimento na região Sul, a área pertence
ao Estado e era usada pela Universidade Federal do Paraná, porém, atualmente abriga plantações e criação de
gado. “Quando chegamos lá, nos deparamos com um arrendatário que não soube explicar de quem ele arrendava
página 9
as terras ou para quem fazia o pagamento do aluguel”, destacou. A polícia Militar se fez presente.

POR MAIS INDEPENDÊNCIA

Moacyr Fadel
retália Fátima
e promove
exonerações

Vitória de Fátima
enfraquece Moacyr

Divulgação

página 3
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Na manhã de quinta-feira (6)
o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado realizou solenidade de
transmissão de cargo de comando.
O major Miguel Medeiros Vianna,
que estava à frente da unidade desde
dezembro de 2016, passou o posto
para o coronel José Jorge dos Santos
Júnior. Na mesma manhã também
foi realizada a cerimônia de inauguração do retrato, na galeria dos
antigos comandantes, no gabinete
página 7
do comandante.

em castro

HUDSON José é formado
pela UEPG de Ponta Grossa

Carambeí
comemora
sua padroeira
neste sábado

5º Esquadrão tem
novo comandante

Em sessão ordinária realizada na manhã de quarta-feira (5), a Câmara de Vereadores de Castro elegeu a nova
Mesa Executiva da Casa. Maria de Fátima Barth Antão
Castro foi eleita presidente, para o biênio 2019/2020.
A decisão não agradou alguns vereadores, a exemplo
do candidato da chapa derrotada, Miguel Zahdy Neto,
página 3
sobrinho do prefeito, que bravejou. 		

A sede da subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil ficou
lotada para a XX Prestação de
Contas do Observatório de Gestão
Pública de Castro, que apresentou
os trabalhos realizados de julho a
outubro deste ano, na noite dessa
terça-feira (4). Só os números que
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não agradaram.		

Carambeí

MP-PR inocenta
vereador Diego
O Ministério Público do Paraná
(MP-PR) decidiu pelo arquivamento
da denúncia contra o presidente da
Câmara Municipal de Carambeí,
vereador Diego Macedo, sobre supostas irregularidades na matrícula
da sua filha no Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI). página 3
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POR MAIS INDEPENDÊNCIA

ao governo Moacyr estão longe
de acabar. Horas após saber
da derrota, Moacyr exonerou
o marido da presidente eleita e
uma funcionária de confiança de
Fátima. O que não sabe o prefeito, ou não quer saber, que o
mais prejudicado com isso é o
povo de Castro.

CÂMARA
O bom jogador é aquele
que sabe ganhar, mas também
sabe perder. A atitude do vereador Miguel Zahdy Neto (Neto
Fadel), após deparar-se com a
derrota, mostra o quanto estádespreparado para o cargo que
ocupa, o que dizer para presidir
a Câmara Municipal de Castro. Nos cinco minutos finais,
quando todos os vereadores
podem se manifestar abertamente, Neto Fadel atacou verbalmente a vereadora Maria de
Fátima Bart Anthão Castro.

A eleição da nova Câmara Municipal de Castro para os próximos dois anos, mostrou na quarta-feira
duas situações. A busca por independência de um legislativo cansado de ficar a mercê de um governo
raivoso, e a ignorância desse mesmo governo que não sabe, ou desconhece, que legislativo e executivo
são dois poderes distintos, e que devem caminhar juntos pelo bem do seu povo. A independência, claro,
tem o seu preço, e a vereadora Mária de Fátima Bart Anthão Castro já está sentindo da pele. Horas
após saber do resultado da votação que deu a ela a presidência da Casa de Leis frente ao sobrinho do
prefeito Moacyr Fadel, o próprio chefe do executivo municipal exonerou seu marido e uma funcionária.
Triste isso, mas infelizmente é o governo que se tem!

OUTRA BARBARIDADE
Mas não foi só Neto Fadel
que proporcionou cenas nada
agradáveis. Dois vereadores,
inclusive o atual presidente da
Câmara, vereador José Otávio
Nocera, disse em alto e bom
tom, que agora que ganharam,
que não vão lá na prefeitura
pedir coisas. Esquece o presidente, ou não sabe, que o papel
do legislador é fazer leis e fiscalizar, e nunca, mas nunca, ficar
refém de um outro poder.

DEVOLVO O PRESENTE
Se não bastasse isso, a deselegância continuou ao devolver à
Fátima uma foto com o brasão
de sua família, que a vereadora
tinha presenteado o seu tio prefeito, no dia do seu aniversário.

QUE MANCADA
O ex-vereador por Carambeí,
Jeverson Gomes da Silva (PDT),
que teve o seu mandato cassado
por falta de decoro parlamentar,
cometeu uma enorme gafe. Em
um programa de rádio na MZ
FM, na manhã dessa quarta-feira
(5), ao ser perguntado qual seria
a padroeira de Carambeí, já que
tem pretensões de candidatar-se
prefeito, saiu-se com essa, sem
antes ter alguns minutos para
pensar: "Nossa senhora Aparecida". Para a comunidade católica
que vai à igreja, e para a maioria
dos carambeienses, todos sabem
que a padoreira de Carambeí é
Imaculada Conceição.

BAIXARIA
Mas, o que mais chocou a
todos foi Neto Fadel nominar a
sua chapa com o nome do irmão
falecido da presidente eleita.
Usou a desculpa que era uma
homenagem, mas todos, ou pelo
menos os que tem um pingo de
inteligência, entenderam que foi
uma das provocações mais baixas. Fátima emocionou-se com
o que presenciou, e até chamou
atenção do vereador Gerson por
deixar isso acontecer. Mais uma
vez, Neto Fadel voltou com os
ataques e ironizou o choro.
CÉSAR DO POVO
Deve-se tirar o chapéu para
o vereador Cesar do Povo.
Mesmo com toda a pressão por
parte do prefeito Moacyr Fadel e
do candidato a presidente derrotado, que teriam ido a sua casa
na terça-feira (4) convencê-lo a
votar com o grupo do governo,
manteve-se firme a sua promessa de compor com Fátima
até o fim.

POR CIMA
Se por um lado Jeverson
vem derrapando na curva,
o presidente da Câmara de
Carambeí, Diego Macedo,
tem muito a comemorar. Nessa
semana ele foi inocentado das
acusações de ter usado o seu
cargo para facilitar o acesso
de sua filha em uma creche do
município. O Ministério Público
do Paraná, entendeu as acusaçoes como infundadas.

RETALIAÇÃO
Mas as retaliaçãoes aos
vereadores que foram contrários

Informe Publicitário

Meio Ambiente x Desenvolvimento
Econômico e Social

* Nery José Thomé

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Divulgação

Jogo dos 7: quem tirou essa foto? É um vereador de oito mandatos.
Quanto ao café, esse ficou mais saboroso após a eleição!

08/12 - Dia da Família / Dia da Justiça
Dia Mundial da Imaculada Conceição
09/12 - Dia da Criança Especial / Dia do Fonoaudiólogo
Dia do Alcoólico Recuperado
10/12 - Declaração Universal Direitos Humanos
Dia do Sociólogo / Dia Universal do Palhaço
Dia Internacional dos Povos Indígenas

Equacionar esta questão é o grande
desafio do século XXI para os nossos
governantes. Este confronto de idéia
e posições entre os diversos tipos de
interpretações, desde os xiitas ambientais e aqueles que têm uma visão mais
equilibrada entre o desenvolvimento e a
preservação é um conflito que acompanho desde meus tempos de faculdade
de Engenharia Agronômica na Universidade Federal do Paraná. Sempre fui
um preservacionista, mas entendo que
a geração de empregos e a fonte de
rendas das famílias não pode ser prejudicada por radicalismos.
Hoje o Brasil tem uma legislação
ambiental excelente. Esta mesma legislação obriga aos produtores arcar com
a preservação das águas sem receber
nenhuma contrapartida da sociedade. A
maioria absoluta dos moradores urbanos não tem conhecimento que às vezes
mais de 20 por cento das propriedades
rurais ficam sem nenhuma exploração
agropecuária a título de preservação
das águas. Eu não questiono isso!
Água é vida. Contudo acho que é chegado o momento de haver bom senso,
mantermos as conquistas já obtidas na
preservação do meio ambiente e pararmos com a burocracia estatal de muitas
vezes criar dificuldades para vender
facilidades. O funcionamento do estado
tem de ser destravado, tem de ser agilizado.
Obras de interesse da população
não podem ficar a mercê de burocratas em seus escritórios refrigerados
travando implantação de indústrias
que vão gerar milhares de empregos
diretos e indiretos, simplesmente por
uma questão ideológica. Liberações
ambientais não podem travar obras de
rodovias, pontes, que trarão segurança
e preservando a vida de dezenas de
pessoas ao ano que circulam em nossas
estradas. Estamos em um momento
de nosso desenvolvimento como nação
onde temos de manter o que já conquistamos na área ambiental, mas temos de
destravar as amarras que impedem o
desenvolvimento econômico.
Agora em nosso Paraná mais especificamente temos de nos preocupar com

o futuro do homem. Agora que já temos
a legislação que nos permite preservar
as matas, as águas temos de cobrar
de nossos governantes a agilidade e o
entendimento de que na comparação
das outras nações desenvolvidas e em
desenvolvimento no planeta temos de
simplificar procedimentos. Temos de
facilitar a geração de riquezas. Temos
de estimular aqueles que sabem como
gerar empregos, gerar riquezas e
mesmo impostos para que o Estado
reverta em ações que possam fazer o
nosso povo crescer como cidadãos.
Estamos em um momento que nossos
governantes tem de efetivamente diminuir o tamanho do Estado. Diminuir as
amarras. Precisamos de liberalismo,
eficiência e pessoas que façam as coisas
acontecerem com bom senso e pensando no homem como objeto final.
Convém lembrarmos de algumas
passagens muito tristes na história do
Paraná onde agricultores foram presos
por atos discriminatórios, exagerados
e radicais da famosa Força Verde no
governo Requião. Injustiças cometidas
contra agricultores por delitos menores. Temos de coibir com muita força
crimes como pesca predatória, caça,
derrubadas em áreas de preservação
permanente. Estes crimes tem de virar
parte do passado. Contudo em questões menores onde é possível a reparação a fiscalização tem de ser firme.
Mas eu me pergunto - Quem fiscaliza
a fiscalização? Quais os instrumentos
de acompanhamento, ouvidoria e corregedoria que teremos para promover
os bons funcionários públicos daqueles
que possuem segundas intenções. Fica
a reflexão.
Neste momento em particular
aguardo com muita expectativa a divulgação do nome daquele que irá cuidar
da pasta do Meio Ambiente no governo
2019/2022. Que venha um nome que
olhe para o meio-ambiente, mas que
olhe também para o Paraná e sua gente
com igual importância.
* Nery José Thomé engenheiro
Agrônomo e Vice-Presidente do
Sindicato Rural de Campo Mourão.

MARKETING SUSTENTÁVEL COMO MODELO DE GESTÃO
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RESUMO
Este artigo aborda o Marketing Sustentável como modelo de gestão.
Com a degradação do ecossistema, o Marketing Sustentável tem
sido um diferencial, sendo usado como forma de gestão que conduz
a uma organização ou produto que visa diminuir os danos ao meio
ambiente e aos seres que habitam nele. Dessa forma, não deixando
de usufruir desses recursos como: reutilização e reposição de água,
redução na emissão dos gases do efeito estufa (GEE), reciclagem e
benefícios na comunidade onde a empresa está inserida.
Ponderando sobre o assunto, este artigo desenvolveu-se através de pesquisas bibliográficas e uma abordagem qualitativa. O objetivo desse
estudo é mostrar como o Marketing Sustentável pode ser benéfico,
tanto para a imagem da empresa perante a sociedade, como também
para o meio ambiente, fazendo desse tipo de gestão um modelo que
gera impactos positivos para ambas as partes.
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
07/12

Temperatura

20 ºC
15 ºC

Umidade
72%
95%

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

Sábado
08/12

17

ºC

12 ºC

94%
95%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Domingo
09/12

21 ºC
11 ºC

92%
93%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Segunda
10/12

25 ºC
12 ºC

93%
95%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 06/12/2018
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CÂMARA MUNICIPAL ELEGE NOVA PRESIDÊNCIA

Maria de Fátima administrará Casa
Divulgação

Eleição
também
revelou
divisão política
da Casa
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Em sessão ordinária realizada na manhã de quarta-feira
(5), a Câmara de Vereadores
de Castro elegeu a nova Mesa
Executiva da Casa. Maria de
Fátima Barth Antão Castro foi
eleita presidente, para o biênio
2019/2020. Na composição da
chapa eleita, o vereador Herculano da Silva é vice-presidente,
Mauricio Kusdra, primeiro
secretário e Rafael CasperRabbers, segundo secretário. A
chapa, nominada Charles-Louis
de Secondat, Barão de Montesquieu, tinha como apoiadores
os parlamentares Antônio Sirlei
Alves da Silva, Luiz Cezar Ferreira e Paulo Cesar de Farias, e
recebeu sete votos, contra o seis
da chapa adversária.
Também concorreu como candidato a presidente da Câmara
o vereador Miguel Zahdi Neto.
Na chapa, que levava o nome de
Jorge Scott Barth, o vice-presidente era Jovenil Rodrigues de
Freitas, o primeiro secretário,
Gerson Sutil e o segundo secretário, Joel Elias Fadel.
A votação para a escolha da
nova Mesa Executiva foi aberta.
Após cada vereador declarar
seu voto, o atual presidente
da Casa, vereador José Otávio Nocera proclamou a chapa
Charles-Louis de Secondat,
Barão de Montesquieu vencedora e afirmou que no dia primeiro de janeiro do próximo
ano, a mesma será automaticamente empossada.

Luiz Cesar Ferreira (Cesar do Povo), Paulo Cesar de Farias, Antonio Sirlei Alves da Silva,
Maria de Fátima Bart Anthão Castro, Herculano da Silva, Maurício Kusdra e Rafael Casper Rabbers
A presidente eleita para a
próxima gestão fez uso da palavra
logo após a decisão. Ela agradeceu aos vereadores apoiadores e
afirmou que a administração da
Casa será compartilhada. “Juntos faremos umaexcelente administração, eu tenho certeza disso.
Como nós conversamos, faremos
uma administração compartilhada
e um trabalho diferenciado, onde
trabalharemos independente de
sigla partidária, e Castro verá,
isso vai saltar aos olhos. Estamos
pesando na nossa cidade, porque
é nisso que eu acredito, eleição
é um momento, e pós eleição é
outro. Cada um de nós está aqui
para representar a cidade e é o
quenós faremos, de uma maneira
belíssima”, destacou.
Nomes das chapas
e divisão na Casa
Depois da votação para a
nova presidência da Câmara,
as discussões que deram continuidade à sessão no plenário
da Casa foram ainda mais acaloradas. O alvo foi o nome esco-

O deputado estadual Marcio
Pauliki garantiu na Lei Orçamentária Anual (LOA) a destinação de
R$ 4,9 milhões para a aquisição
de equipamentos e para a modernização do Corpo de Bombeiros
de Ponta Grossa. Nesta quintafeira (06), o parlamentar esteve
na corporação para apresentar
oficialmente a inclusão do repasse
que deverá ser pago o ano que vem
pelo novo governo estadual.
Dentro desse recurso está R$
3,5 milhões para aquisição de um
caminhão com escada magirus, que
sobe, desce e gira em 360 graus
ao comando de controle remoto.
O equipamento permite tanto no
combate a incêndios quanto ao
resgate de pessoas. Essa conquista é uma parceria de Pauliki
em conjunto com os vereadores
Dr. Magno e Jorge da Farmácia.
“O crescimento de Ponta
Grossa, com grande incremento
da construção civil e novos prédios, faz com que seja necessário
a cidade ter equipamentos para
garantir a segurança da população”, afirma o deputado Marcio
Pauliki.
Também estão inclusos no
montante a aquisição de um carro
de busca, com bote de salvamento;
ambulância; um veículo autobomba
para combate a incêndios; e mais
um caminhão de busca, combate
ao fogo e salvamento.
O major do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa, Hemerson Saqueta Barbosa, agradeceu
ao deputado Pauliki. “O deputado
representa a comunidade e esteve
aqui dando apoio fundamental para
o Corpo de Bombeiros da cidade.
Reconheço o trabalho exemplar que
está fazendo em prol da comunidade de Ponta Grossa”, afirma.

também afirmou ter comentado
o fato com sua mãe e falou sobre
sua reação. “Quando ela parou
de chorar, ela disse: que falta
de humanidade”, “eu não tenho
palavras para traduzir o que eu
senti ontem, mãe tem 75 anos
e não precisava ver isso”, finalizou.
O vereador que encabeçava a
chapa em questão, Miguel Zadhi
Neto, respondeu aos comentários, afirmando que a ideia era
homenagear Antônio Jorge de
Jesus Anthão, porém, seu discurso também apresentou questões políticas diversas .“Estão
todos criticando essa questão do
nome do seu irmão, só que eu
quero deixar bem claro o motivo
, porque ao contrário do que você
está transparecendo, não era
para ser uma afronta, era para
ser uma homenagem, porque há
uma semana você ficou 40 minutos chorando essa mesma lágrima
que você está derramando aqui, e
elogiando o teu irmão, contando a
pessoa maravilhosa que ele era”,
defendeu.

Moacyr retália presidente eleita
Da Redação
Horas após o vereador
Miguel Zahdy Neto (Neto
Fadel), MDB, ser derrotado
na eleição que escolheu a nova
composição da Câmara Municipal de Castro para 2019/2020,
o prefeito Moacyr Elias Fadel
(MDB), tio de Neto, iniciou
as retaliações. Primeiro foi à
exoneração de Claudio Castro
Filho, marido de Fátima Bart
Anthão Castro (MDB), presidente eleita na manhã dessa
quarta-feira (5). Claudio exercia o cargo em Comissão de
Chefe de Seção de Atendimento ao Cidadão, no Socavão, lotado junto a Secretaria
Municipal da Fazenda, que tem
outra sobrinha de Moacyr, a
advogada Kharime Fadel como
secretária da pasta. O decreto
nº 717/2018, de exoneração
de Claudio, foi publicado no
Diário Oficial Eletrônico do
Município, no mesmo diaem

Divulgação

Fátima comandará a Câmara
que conheceu-se a nova presidente do legislativo castrense.
Mais uma exoneração
Outra comissionada exonerada foi Rosaine de Fátima
Sheleidres, que até o dia 5 exercia o posto de Chefe da Seção
de Planejamento, Operações e
Gestão Social Socavão, lotada

na Secretaria Municipal da
Família e do Desenvolvimento
Social. O decreto nº 716/2018,
que exonerou Rosaine, também
foi publicado no dia 5, no Diário
Oficial Eletrônico do Município.
Como Rosaine é concursada
como orientadora social, ela
deixa de atuar como assistente
social no CRAS, função que
desempenhava até agora, e
segue para outro setor.
Perguntada qual a opinião
sobre essas retaliações, a vereadora Fátima disse que “eu
gostaria que o Moacyr tivesse
capacidade de ver que o candidato não era ele. Sempre o
apoiei, sempre fiz campanha
firme para ele. Não sou contra o
Moacyr. Apenas discordo que o
Neto seria a pessoa mais acertada para presidir a Câmara
neste momento”.
Fátima assume a Casa de
Leis à partir de 1º de janeiro de
2019, no lugar do José Otávio
Nocera (MDB).

PARA FÁTIMA PRESIDENTE

César do Povo manteve palavra
Da Redação
Ele não foi o último a votar,
pois o desempate coube a Rafael
Casper Rabers (DEM), mas
o voto de Luiz Cezar Ferreira
(César do Povo), PSC, teria
sido decisivo para a eleição de
Maria de Fátima Bart Anthão
Castro (MDB) como presidente
da Câmara de Castro, segundo
toda a movimentação que ocorreu na semana que antecedeu a
eleição da nova mesa do legislativo, na véspera, e uma hora
antes da votação. Para esclare-

cer esse assunto, à reportagem
do Página Um conversou com
César do Povo (PSC) na noite de
quarta-feira (5), o qual afirmou
que só votou em Fátima porque
ele tinha dado a sua palavra, e
ele é um homem de palavra.
César disse que a Câmara
vinha mantendo uma harmonia muito boa com José Otávio Nocera na presidência, que
Miguel Zadhy Neto (MDB) procurava os vereadores para dialogar, mas como se buscava mais
independência e ele já tinha se
comprometido, manteve o seu

e nós sabemos dos bastidores,
que muitos dos vereadores não
votariam nela”, destacou.
O vereador também explicou
o nome escolhido pelo seu grupo
para nomear a chapa vencedora. “Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu foi
aquele que criou a divisão dos
Três Poderes, e a questão aqui
não é ser situação ou oposição,
eu fiquei assustado com isso
nos últimos dias, eu sei que é a
lógica política, mas eu não concordo, nós estamos aqui para
fazer a diferença, cada um dos
Três Poderes tem a sua função, e
a Câmara não está para ser situação ou oposição, e sim para ser
independente, e nós precisamos
fazer isso, e precisamos fazer a
função que é do Poder Legislativo”, afirmou Mauricio.
E, o vereador Joel Elias Fadel
também registrou seus comentários. “Durante todos esses
anos que estive aqui não lembro de ter votado alguma coisa
errada, pelo fato de ser de um
ou outro lado, a independência
dos Poderes existe, o que cria
dependência Mauricio, é você
usar o Executivo, você pedir coisas e ‘ele’ atender, se você quer
ser totalmente independente,
não peça nada. Isso revolta o
homem lá, ‘a Fátima veio aqui
pediu, atendi, faço tudo para
ela’, se quer ser independente,
não peça”, disse ele, referindo
à independência de Poderes
citada pelo vereador Mauricio.
Outros vereadores também
usaram a palavra para afirmar
que a denominação da chapa
‘Jorge Scott Barth’ tinha como
objetivo, homenagear o irmão
de Maria de Fátima, e, por fim,
o atual presidente da Casa, José
Otávio Nocera, quebrou o protocolo e também se manifestou,
“endosso as palavras do Joel,
independência é independência,
então, não procure o Executivo
para pedir favores”, finalizou.

'DENÚNCIA SEM FUNDAMENTO'

APÓS DERROTA DE NETO

LOA

Pauliki garante
R$ 4,9 milhões
para Bombeiros
de Ponta Grossa

lhido pelo grupo perdedor, para
a chapa – Jorge Scott Barth. O
nome é o mesmo do irmão da
vereadora Maria de Fátima,
falecidono ano de 2015.
Ainda no uso da palavra,
Maria de Fátima mencionou o
fato, que na sua visão, foi desrespeitoso. “Eu não poderia
deixar de usar a palavra para
dizer da minha profunda dor,
em ver o nome do meu irmão na
chapa da oposição, apesar de
que não tem como pôr em palavras. Quando me ligaram ontem
e me falaram que a outra chapa
tinha o nome do meu irmão eu
pensei: isso passou de todos os
limites. Ninguém tem o direito
de tripudiar a dor de alguém e
nem a capacidade de mensurar
o que uma pessoa passa. Nós
temos o direito de concorrer,
aqui dentro todos tinham, mas
eu não tenho o direito de ofender pessoalmente uma pessoa,
seria a mesma coisa se eu colocasse o nome da nossa chapa de
Katiba Fadel”, disse ela.
Emocionada, a vereadora

Em seu discurso, o vereador
também demonstrou estar insatisfeito com o lado escolhido por
Maria de Fátima, na definição
das chapas que concorreram à
eleição, e mencionou supostas
negociações anteriores. “Primeiro, eu já sabia do resultado
de hoje, mesmo assim, resolvi
registrar essa chapa, prefiro
perder mil vezes do lado certo,
do que ganhar uma do lado
errado”, e, “as mesmas lágrimas que você derrama hoje,
você derramou falando das pessoas que estão te apoiando, que
tinham te traído no dia que teu
irmão morreu, que essas mesmas pessoas tinham te deixado
fora das comissões. No dia que
você pediu a tal secretaria pra
mim, pois bem , sai de cabeça
erguida, com minha proposta
de unir todo mundo, e sabia
que perderia hoje aqui, mas de
cabeça erguida, honestamente,
sem trair ninguém, consultei o
grupo e disse que gostaria de
homenagear seu irmão, e todos
concordaram, então não se faça
de vítima aqui Fátima, porque
se alguém é culpada disso aqui,
é você, todas as vezes que você
estava no fundo do poço, você
teve quem te deu a mão e não
soube reconhecer isso, mas isso
a vida vai te ensinar”, ressaltou.
O assunto continuou na fala
de outros vereadores. Mauricio
Kusdra, por exemplo, disse solidarizar-se com a dor mencionada
pela vereadora e em seguida
falou que, como parlamentares,
deviam pensar na cidade. “E
na Câmara Municipal que está
precisando de um lar novo, nós
compomos uma chapa formada
por diferentes grupos políticos,
e a vereadora Fátima assumindo
a presidência, será um marco
histórico para Castro, há quantos anos não temos uma mulher
na presidência da Câmara?
Além disso, há anos ela manifesta o desejo de ser presidente,

posicionamento.
Perguntado se em algum
momento foi assediado para que
mudasse de opinião, César disse
que não, mas afirmou que recebeu em sua casa, no dia anterior
a eleição da Câmara Municipal, o
vereador Neto Fadel. Quanto ao
motivo da visita, César afirmou
que Neto Fadel foi lá para conversar, inclusive pediu a ele que
pensasse na cidade, nele (César
do Povo), e nos votos que poderia conseguir lá na frente.
Neto Fadel não foi encontrado para comentar.

MP-PR decide arquivar
processo contra Diego
O Ministério Público do
Paraná (MP-PR) decidiu pelo
arquivamento da denúncia contra o presidente da Câmara
Municipal de Carambeí, vereador Diego Macedo, sobre
supostas irregularidades na
matrícula da sua filha no Centro
Municipal de Educação Infantil
(CMEI).
Para o MP, testemunhas
foram ouvidas, inquiridas,
inclusive as genitoras das crianças que aguardavam na lista de
espera por vagas no CMEI.
“Todas estavam em posição
antecedente na lista de espera
e permaneceram na listagem
mesmo após a matrícula [...]”,
constatou.
As mães confirmaram que
receberam ligação da diretora
do CMEI Santa Rita de Cassia, no Eldorado, sobre a vaga,
“mas preferiram permanecer

aguardando na lista porque
queriam esperar uma vaga no
CMEI São Judas Tadeu; outra
no CMEI Canaã; outra porque
havia parado de trabalhar e
não precisava da vaga naquele
momento”.
“Não há demonstração cabal
que tal fato tenha resultado de
favoritismo conferido aos representados por conta do cargo
que ocupam. Não há demonstração que tenham interferido
no procedimento de matrícula
de sua filha”, disse o Ministério Público, inocentando Diego
Macedo de qualquer acusação
sobre esse caso.

MP-PR entendeu
que não houve
favorecimento

4

SEXTA-FEIRA, 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2018

ALÉM DE RAUL SIQUEIRA NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Hudson comandará a Comunicação
Divulgação

Missão do novo
secretário
será promover
o Paraná
Da Assessoria
O governador eleito do
Paraná, Ratinho Junior, anunciou na segunda-feira (03) o
jornalista Hudson José para a
Secretaria Estadual de Comunicação. Segundo Ratinho Junior, a
escolha segue a mesma linha dos
nomes para outros já anunciados:
conciliar o conhecimento técnico
com o compromisso de fazer um
governo austero e inovador.
Hudson José é formado em
jornalismo pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa, tem
especialização em Planejamento

Hudson José foi formado pela UEPG, de Ponta Grossa

e Propaganda e em Gestão pela
Universidade Federal do Paraná.
Sua experiência inclui a coordenação das áreas de comunicação
e marketing em grandes empresas. Foi diretor de comunicação
na região Sul do grupo português
Sonae, diretor de Marketing da
Unimed, diretor de Comunicação
da PUCPr e diretor de marketing da rede de restaurantes
Madero, além de ter sido diretor
de Comunicação da Assembleia
Legislativa do Paraná.
Como jornalista, atuou na
área de economia e negócios.
Foi correspondente da Gazeta
Mercantil em Curitiba, repórter
especial de economia da Folha de
Londrina e colunista da Gazeta
do Povo, analisando estratégias
de marketing digital em campanhas políticas. Foi o coordenador
de Comunicação da campanha
de Ratinho Junior.
Segundo Hudson José, a

missão que lhe foi dada pelo
governador eleito é a promoção
do Paraná. Usar a comunicação
para promover o estado e atrair
investimentos em todas as áreas.
“Nós vamos consolidar o projeto
do governador e a Comunicação
Social será uma das bases da
promoção do estado, com transparência e inovação”.
Controlador Geral
O advogado Raul Siqueira
também foi anunciado por
Ratinho Junior como o futuro
Controlador Geral do Estado.
Advogado especialista em, compliance, Siqueira será o responsável também pela implantação
do Programa de Integridade e
Compliance na Administração
Pública Estadual, com o objetivo de aumentar a transparência
pública, o combate à corrupção,
a gestão eficiente e adequada
dos recursos públicos.

FISCALIZADOR

EM PONTA GROSSA

Observatório presta contas para público interessado
Divulgação

Redação
Mesmo em um ambiente
pequeno, a sede da subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil
ficou lotada para a XX Prestação
de Contas do Observatório de
Gestão Pública de Castro, que
apresentou os trabalhos realizados de julho a outubro deste ano,
na noite dessa terça-feira (4).
Após as explanações, também
foi o momento de homenagear
com uma placa de prata Sibelly
Bueno, que deixa a entidade
como funcionária, mas mantém
ligação com o órgão.
Após o término do evento
que apresentou números quanto
às ações do legislativo e do executivo municipal, o Página Um
conversou rapidamente com o
atual presidente do Observatório
de Castro, Luiz Alfredo Teixeira
Strickert, e dois ex-presidentes,
os empresários Rubens Toshi-

Reunião de prestação de contas do Observatório de Castro
kazu Doi (2016/2017) e Carlos Alberto Fontoura Kugler
(2014/2015). Para Strickert, “a
atuação do Observatório mantém a mesma rotina, com a verificação de licitações, atendendo
denúncias, mas o que melhorou,
e muito, foi à atuação desse
promotor de Justiça [Diogo de

Araujo Lima]que está em Castro.
Ele está desengavetando processos e fazendo novas enquetes
diante das notícias de fato que o
Observatório oferece”. De prático, continua Luiz, está havendo
um cuidado maior, mas os vícios
prosseguem. “Infelizmente trabalhamos no efeito, mas não na

“O dr. Raul terá um importante atribuição que é a de
garantir a base para que a gestão
do nosso governo esteja focada
na integridade e no respeito às
leis”, destacou Ratinho Junior.
Formado em Direito pela
Universidade Tuiuti do Paraná,
Raul também tem formação em
engenharia civil pela PUCRS
e especialização em _*compliance*_ na Society of Corporate Compliance and Ethics de
Minaneapolis, Estados Unidos,
e na Legal Ethics Compliance,
de São Paulo. É Conselheiro da
Comissão de Gestão Pública e
Controle da Administração da
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná; Conselheiro da Comissão de Direito
da Cidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional
Paraná, OAB/PR e membro do
Instituto Brasileiro de Direito
Empresarial.

causa”, enfatiza Strickert.
Para Kugler, “em 2014, por
exemplo, agente percebia que
naquela época havia maior participação do executivo na prestação
de contas. Era saudável, tinha um
ganho grande, havia uma maior
transparência, e dúvidas eram
sanadas, o que não ocorre hoje,
onde o executivo além de alarmar
que somos contra a gestão deles,
não vem participar do trabalho”.
Fontoura afirma que não existe
perseguição, e sim que “onde
encontramos algum motivo, oficiamos”.
Para outro ex-presidente,
empresário Rubens T. Doi, a
Câmara Municipal vê o Observatório como um entrave. “Infelizmente o Observatório faz o que
a Câmara deveria estar fazendo,
que é fiscalizar. E o papel não
é de prejudicar, mas colaborar
para que projetos feitos estejam
redondo e o dinheiro seja bem

aplicado. Se nós olharmos para
esse sentido, o Brasil como um
todo não faz esse trabalho, e
não são só os vereadores daqui.
Mas, nós corrigimos o papel do
legislativo”, destaca Rubens.
Strickert, por sua vez, vai além
e acrescenta que “se fechar as
portas da Câmara hoje, não se
sentirá falta, porque a Câmara
não pode fazer leis que alterem o
orçamento, por exemplo”.
Perguntado quais são as
ações para tornar o Observatório mais próximo da comunidade, Strickert disse que “nós já
mudamos um pouco, o Observatório tem um site, e a explanação de hoje estará disponível
lá”. Por outro lado, continua, o
Observatório tem uma conduta
de não se expor muito, para não
se posicionar. “Não queremos
publicidade, queremos solucionar os problemas”, concluiu o
presidente.

Plauto
Miró pede
explicações
sobre
arrendamento
de área da
Codapar
Da Assessoria
O deputado Plauto Miró Guimarães Filho (DEM) protocolou
na terça-feira (4), no plenário
da Assembleia Legislativa do
Paraná (ALEP), requerimento
em que pede à Companhia de
Desenvolvimento Agropecuário
do Paraná (Codapar) explicações sobre a cessão de um terreno, situado em Ponta Grossa,
por meio de arrendamento, para
uso da iniciativa privada.
O parlamentar quer saber se
houve a conclusão no processo
da licitação e se há um vencedor. Plauto pede que seja identificado o vencedor do trâmite
e, no caso de ser uma empresa,
que sejam apresentados os
nomes dos sócios.
Outro questionamento feito
pelo deputado é em relação ao
valor do aluguel que a Codapar
irá receber, qual a duração do
contrato e de que forma o arrendatário irá explorar o imóvel.
Para o deputado Plauto essas
informações são importantes, afinal é uma área nobre localizada
no meio do Parque Industrial.
“Os ponta-grossenses têm o
direito de saber o que está sendo
feito de uma área pública”.
Em dezembro de 2015, por
meio de uma emenda parlamentar, Plauto Miró, em conjunto
com os deputados Márcio Pauliki
e Péricles de Mello, impediram
a venda do mesmo imóvel por
meio de um leilão.
“Há tempos estamos discutindo o futuro da Codapar, uma
empresa pública que perdeu sua
função e praticamente não existe
mais. Portanto é importante
acompanhar a destinação de
todos os bens, afinal é o dinheiro
da população que está em jogo”,
concluiu Plauto.
Divulgação

Requerimento foi protocolado
por Plauto ainda na terça-feira
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GESTÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS

Agro+Lean discute transformações
Divulgação

Diretor-presidente da Frísia,
Renato Greidanus, considera
um orgulho
receber evento

'O agronegócio do futuro: pessoas mobilizadas para melhorar, todos os dias' foi o tema dessa edição

vação de equipe. Os assistentes-técnicos da cooperativa são
treinados para detectar pontos
de melhoria com base na coleta
de dados fornecida pelos produtores, que também passam por
uma capacitação.
O MDA é um modelo de
gestão criado pelo Prof. Paulo
Fernando Machado para negócios agropecuários, com base
na filosofia lean. Para difundir
seu sistema em todo o País,
Machado fundou o movimento
“Agro+Lean”, para promover
programas de formação, projetos
estratégicos e o evento anual.

presidente da Frísia Cooperativa
Agroindustrial, Renato Greidanus, considera um orgulho receber o evento. “Ser a primeira
cooperativa a receber o evento,
fora de Piracicaba, nos engrandece. O conteúdo nos traz muita
discussão sobre a forma como
precisamos encarar os nossos
negócios, seja dentro da cooperativa como também junto
aos nossos cooperados. Termos
gestão profissional vai fazer cada

Origem e filosofia
do programa
A filosofia lean revolucionou
a forma de gerenciar a indústria
manufatureira, gerando produtos
melhores, de forma mais rápida
e mais barata. A metodologia é
baseada nos trabalhos de Walter
Andrew Shewhart, físico, engenheiro e estatístico americano,
conhecido como o "pai do controle estatístico de qualidade", e
nos princípios gerenciais criados

Da Assessoria
Carambeí - A Frísia Cooperativa Agroindustrial é a anfitriã
do Agro+Lean, encontro anual
que visa a troca de experiências
sobre a gestão em propriedades
rurais. O evento reúne produtores, consultores e profissionais
ligados ao agronegócio de todo
o Brasil. Estiveram presentes
380 pessoas, sendo 70% de
outros estados do País.
O tema desta edição é 'O
agronegócio do futuro: pessoas
mobilizadas para melhorar, todos
os dias', e mostra a importância
do engajamento das pessoas
envolvidas no processo para o
sucesso do negócio. O diretor-

vez mais parte das nossas vidas”,
destacou Greidanus.
O gerente de Pecuária da
Frísia, Mauro Souza, lembrou a
importância da filosofia empregada na gestão das propriedades. “O grande reflexo vem da
mudança de comportamento das
pessoas, onde cada um começa a
entender o seu papel no negócio
e a montar equipes que caminham por si só, não necessariamente ter alguém gerenciando o

processo o tempo todo”.
Feito em parceria com a Clínica do Leite, junto ao Departamento de Zootecnia da Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, da Universidade de
São Paulo (Esalq/USP), a Frísia aplicou o programa Master
Dairy Administration (MDA),
que estabelece diretrizes para
administração das propriedades, levando em consideração
princípios de qualidade e moti-

PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

Sicredi é uma das melhores para iniciar carreira
O Sicredi celebra mais uma
conquista em gestão de pessoas:
a instituição financeira cooperativa foi reconhecida pelo segundo
ano consecutivo como uma das
"Melhores Empresas para Começar a Carreira". A pesquisa realizada pela revista Você S/A, em
parceria com a Fundação Instituto
de Administração (FIA), contempla as companhias que oferecem

os melhores programas para
quem está começando no mercado de trabalho.
"Estar entre as 'Melhores
Empresas para Começar a Carreira' e, também, as 'Melhores
Empresas para Trabalhar' é o
reconhecimento a todas as práticas de gestão de pessoas, gestão
de clima e da própria essência do
Sicredi. É mais uma distinção que

premia os mais de 25 mil colaboradores por estarem alinhados
com o propósito da instituição de
'Fazer juntos para fazer a diferença', tanto no dia a dia deles
como no cotidiano dos mais de
3,9 milhões de associados e das
comunidades onde atuamos",
afirma Rodrigo Wegener, superintendente de Gestão de Pessoas
da Confederação Sicredi.

por William Edwards Deming,
estatístico conhecido por difundir
a melhoria de processos produtivos no Japão.
“Toda a empresa que tem
experimentado a filosofia lean
em seus negócios tem se diferenciado, tem conseguido ambientes
melhores de produção, mas, principalmente, equipes mais felizes,
e isso tem feito muita diferença
para a Frísia”, conclui Souza.
O Agro+Lean é dedicado
a discutir a aplicação da filosofia lean na gestão de negócios
agropecuários. Com palestras,
painéis e fóruns, serão apresentadas as práticas, conquistas e
desafios vivenciados por fazendas e empresas de diferentes
portes e regiões, que buscam a
melhoria contínua de seus sistemas de gestão.
As atividades se estendem
até a manhã desta sexta-feira
(07/12), quando serão realizadas as visitas a fazendas produtoras de leite de cooperados
Frísia. As visitas terão como
objetivo observar na prática a
aplicação do MDA.

'AINDA SEM NOMES'

Meio Ambiente deve considerar
desenvolvimento e conservação
Divulgação

Da Assessoria
A área de meio ambiente
ainda não tem nomes indicados, nem na esfera estadual e
nem em âmbito nacional. Há
evidente queda de braço entre
desenvolvimentistas e conservacionistas. O certo é que
neste setor existe um nó a ser
desatado para que o Paraná e
o Brasil comecem a avançar
com mais rapidez.
Tanto o ministério como
a secretaria estadual do Meio
Ambiente são peças fundamentais para que empreendimentos produtivos saiam do
papel. As pastas e os órgãos
vinculados a elas é que podem
fazer acelerar ou frear projetos de interesse da nação.
O presidente eleito Jair
Bolsonaro já declarou que
pretende escolher um ministro que “defenda os interesses
do País”. Com esta posição,
deixa clara a sinalização de
que deverá indicar um profissional com perfil desenvolvimentista.
A intenção vai de encontro
com o que espera a Sociedade
Rural Brasileira (SRB), por
exemplo. Em nota, a entidade
diz esperar a indicação de um
nome que possam conciliar os
interesses do produtor rural

Faixa de Infraestrutura do Litoral, está travada por discussões
pelo aumento da produtividade
com as questões ambientais
de “forma objetiva, com prioridade ao respeito às leis e às
instituições”. Marcelo Vieira,
presidente da SRB, defende
o nome do advogado paulista Ricardo Salles. “É um
profissional que pode trazer
modernidade, segurança jurídica e eficiência para a gestão
do Ministério”, afirmou.
O Paraná experimenta
algum radicalismo na questão
do meio ambiente. Exemplo
disso é que um dos principais projetos elaborados pelo
Governo do Estado, a Faixa de
Infraestrutura do Litoral, está
travado por conta da discussão
ambiental. Mesmo que haja
dentro da proposta uma série
de compensações em rela-

ção a impacto da obra sobre
ecossistema, o assunto acabou
judicializado por influência de
grupos ambientalistas.
O governador eleito Ratinho Jr (PSD) afirmou durante
a campanha eleitoral que
entende que a preservação
ambiental tem que caminhar
junto com a necessidade de
desenvolvimento regional. Ele
declarou que nesta área as
decisões precisam ser eminentemente técnicas.
Esta posição está em
linha com o desejo do setor
produtivo do Paraná. A
Federação da Agricultura do
Estado do Paraná (FAEP)
também defende que a atuação do setor público na esfera
ambiental deve ser aliada da
produção e da preservação.

NO MERCADO DE TRABALHO

Agência do Trabalhador de Tibagi
é a primeira no ranking regional
Da Assessoria
Tibagi - A Agência do Trabalhador de Tibagi termina o
ano em primeiro lugar no ranking
regional das agências da região,
que leva em consideração o
número de colocados no mercado
de trabalho entre janeiro e novembro de 2018, chegando a 385%
de aproveitamento. Tibagi tinha
como meta colocar 207 novos
trabalhadores no mercado de trabalho, mas conseguiu inserir 800
novos postos.
Imbaú por exemplo, que
ficou em segundo lugar, conse-

guiu 233,51%. A expectativa da
gerente da Agência, Ana Claudete Caminha, é que até o fim de
dezembro mais 30 vagas serão
preenchidas, quadruplicando a
meta.
Ela ainda justifica que o
fato é resultado do trabalho da
equipe do local, com o apoio do
executivo municipal, estadual e
dos empresários. "Funcionamos
como uma ponte entre trabalhador e empresário, enviando
currículos conforme o perfil solicitado", disse Caminha.
Através de parcerias, a agência também ofertou cursos profis-

sionalizantes. Em parceria com o
Sindicato Rural foram ofertados
os cursos de Primeiros Socorros, Trabalhador na Operação de
Retroescavadeira, Trabalhador
na Bovinocultura de Leite, Classificador de grãos e Armazenista.
E em parceria com a Concretizar
Engenharia, os cursos ofertados
foram de Noções de Alvenaria e
Noções de Carpintaria.
É o segundo ano seguido que a
Agência do Trabalhador de Tibagi
bate as metas. No início do ano,
a Agência recebeu do governo do
Estado um veículo Gol, graças ao
bom desempenho em 2017.
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LUZES, PROGRAMAÇÃO ESPECIAL E DESFILE CÍVICO

Divulgação / Prefeitura de Carambeí

'Natal de todos os
povos' inicia dia 9
Desfile do
dia 13 será o
ponto alto do
aniversário
Da Assessoria
Carambeí se prepara para
o Natal com decoração que
segue o tema "Natal de todos
os povos", com casa do Papai
Noel, caixa de presentes interativa, cantatas, artesanato e
muito mais encantamentos em
programação especial dedicada
À comunidade, a partir do dia
9, na Praça Cívica e na Avenida do Ouro. Na entrada da
cidade também há um presépio
em tamanho natural, iluminação
dos moinhos e decoração nas
rotatórias da Avenida dos Pioneiros. Na agenda estão cantatas, chegada do Papai Noel,
shows de talentos locais, venda
de artesanato e o Desfile Cívico,
em comemoração aos 23 anos
de Emancipação Político Administrativa, marcado para o dia
13 de dezembro.
A secretária Municipal de
Desenvolvimento, Aline Valer
Macedo, comenta que este ano
o município segue o tema "Natal
de todos os povos", o mesmo
do Parque Histórico de Carambeí, que contempla as etnias

portuguesa, polonesa, italiana,
alemã, indonésia e holandesa,
presentes na formação cultural
da comunidade. "Na decoração
da Praça Cívica estão presentes
elementos que identificam outras
culturas, ao mesmo tempo que
apresentam características brasileiras como a criatividade e a
alegria impressas na diversidade de cores acentuadas pelas
luzes", ressalta.
Aline, lembra que o Parque
Histórico de Carambeí, também
está totalmente decorado e com
extensa programação que segue
até o dia 23 de dezembro com
músicas, teatro, dança e acrobacias circenses que integram a
apresentação do nascimento do
menino Jesus.
Ela explica que a intenção
é envolver a comunidade na
atmosfera inspiradora do Natal
que desperta a fraternidade e
solidariedade independente de
credos e raças. " Queremos que
as pessoas participem das programações e possam contemplar toda a decoração e sentir
a alegria dessa data em que
comemoramos o nascimento de
Jesus", ressalta.
A abertura oficial do Natal
será no dia 9, às 14 horas, com
a carreata Dia da Bíblia, saindo
em frente a Prefeitura. O palco
principal será a Praça Cívica, que
receberá a comunidade para culto
e louvor do Dia da Bíblia, Cantata
de Natal com o coro composto

por integrantes do Festcam e convidados que serão acompanhados
pelo Grupo de Violões com 40
violeiros e ainda a chegada do
Papai Noel, às 21h15.
Nos dias 10 e 11 a programação será com Cantatas na
Avenida do Ouro, sendo a primeira em frente a Loja Catalita
e na terça-feira, Loja Coelho.
Nos dias 14 e 16, as Cantatas serão respectivamente nas
Lojas Calçados Catarinense e
Tall Fashion. As apresentações,
serão às 20h30 e contarão com
os participantes do Festcam e
convidados, acompanhados de
violão e teclado.
Desfile Cívico
Com o objetivo de comemorar os 23 anos de Emancipação Político Administrativa de
Carambeí, a secretaria Municipal de Educação e Cultura
realiza no dia 13 de o Desfile
Cívico com a participação das
Escolas municipais, estaduais,
particulares, empresas, secretarias municipais, setores de
segurança, entre outros. O Ato
Cívico trará os temas meio
ambiente, violência contra a
mulher, direitos humanos, educação, cultura da paz, culturas
indígenas e afrodescendentes,
entre outros.
A secretária Municipal de
Educação e Cultura,Ana Wieslava, destaca que a importância do Desfile Cívico para os

Decorações na Praça Cívica recebem os últimos retoques
estudantes e toda comunidade
está em repassar valores culturais e acima de tudo despertar
os valores cívicos. Os temas
trabalhados estão relacionados as atividades desenvolvidas
ao longo do período letivo. "O
Desfile Cívico é a oportunidade
de apresentarmos, de forma
lúdica, parte do aprendizado,

desenvolvido. É principalmente
um exercício de cidadania, onde
homenageamos nosso Município, define Ana Wieslava.
De acordo com a organização
o evento contará com a participação de aproximadamente 700
estudantes, de 4 a 17 anos, que
desfilarão junto a representantes
dos orgãos públicos e empresas

da cidade. O encerramento será
com a secretaria municipal de
Desenvolvimento e terá a participação especial do Parque
Histórico de Carambeí. O Desfile Cívico inicia às 9 horas, na
Rua Ouro Preto, esquina com a
Rua das Safiras, seguindo sentido fundos da quadra da Apae,
destino final.

COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Cultura promove 'Oficina Teatral'
Da Assessoria
Palmeira - Promovendo
a expansão cultural e artística
do município, além de proporcionar capacitação e oportunidade para aqueles que amam
a arte, a Secretaria de Cultura
em parceria com a Companhia
Palmeirense de Teatro, Impacto
em Cena, do diretor Igor Morreira, realiza nos próximos dias
08 e 09 deste mês 'Oficina
Teatral', com Mauro Zanata.
Abordando de forma dinâmica a oficina terá como base
a interpretação teatral com
ênfase na comédia, tratando de

conteúdos específicos, como
expressão corporal e vocal,
interpretação, improviso e
técnicas teatrais. A oficina,
que será realizada no auditório da Secretaria Municipal
de Assistência Social (Rua XV
de Novembro, 425, Antigo
Fórum), contará com carga
horária de doze horas e certificados. A oficina acontece das
9 às 12 horas, tem um breve
intervalo, retornando às 14
horas até às 17 horas.
De forma gratuita a oficina será conduzida pelo diretor curitibano Mauro Zanata.
Ele que começou sua carreira

com o mímico argentino Daniel
Berbédes, em Londres, cursou
a “The Desmond Jones School
of Mime and Phisical Theatre”.
Assume, na ocasião, o cargo de
professor assistente de Desmond Jones.
As inscrições já estão abertas, são gratuitas, e contam
com número limitado de participantes. Sendo realizadas
exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Palmeira,
através do link: https://goo.gl/
P9hh6f. Informações, podem
ser consultadas diretamente
com a Secretaria de Cultura,
no telefone (42) 3909-5001.

Gerson Sutil
e família

Especialização Lato Sensu em:

Educação Especial

*

Curso PRESENCIAL

Viva um novo tempo em sua carreira.
*Nos termos da Resolução CNE/CES N° 001/2018

PÚBLICO ALVO

Profissionais da Área da Educação e Áreas afins.

DISCIPLINAS

PERÍODO LETIVO
Aulas aos Sábados/Dia da Semana
Corpo docente: Especialistas, Mestres e Doutores
Carga horária: 360 horas

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
1 Cópia do Diploma de Graduação.
1 Cópia do RG e CPF (não aceitamos cópia da CNH).
1 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
1 Cópia do Comprovante de Residência (atualizado).

Curso reconhecido
pelo MEC.
(43) 3152-6464

Mais informações:

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!

Abertura para: DEZEMBRO
Município: CASTRO
Contato: REGIANE
Telefone: (42) 99145-2427
E-mail: coordcastro@hotmail.com

www.rhemaeducacao.com.br
www.blog.rhemaeducacao.com.br
www.facebook.com/rhemaeducacao
www.instagram.com/rhemaeducacao

(43) 3472-0201

Avenida Brasil, 45 - Centro - Ivaiporã - PR
www.fatecivaipora.com.br
www.facebook.com.br/fatec.ivaipora

(43) 3152-6464

R. Macucos, 200 - Centro - Arapongas - PR
www.rhemaeducacao.com.br
www.facebook.com/rhemaeducacao

Imagens ilustrativas. Distribuição dirigida.

Fundamentos e Políticas da Educação Especial.
Neuroanatomofisiologia do Cérebro e as Deficiências.
Libras.
Fundamentos, Metodologia de Ensino e Organização do Trabalho
Pedagógico: Área da Visão.
Fundamentos, Metodologia de Ensino e Organização do Trabalho
Pedagógico: Área da Surdez/Surdocegueira.
Fundamentos, Metodologia de Ensino e Organização do Trabalho
Pedagógico: Área da Deficiência Física/Neuromotora.
Fundamentos, Metodologia de Ensino e Organização do Trabalho
Pedagógico: Área da Deficiência Intelectual.
Intervenção Pedagógica para o Desenvolvimento de
Habilidades Básicas.
Transtorno do Espectro Autista.
Altas Habilidades/Superdotação.
Projetos Educacionais para: Sala de Aula Inclusiva, Sala de
Recursos, Classe Especial, Apoio Pedagógico (SAP) e Sala
Multifuncional.
Hiperatividade/TDAH.
Família e Interação das Pessoas com Necessidades Especiais.
Caracterização, Desenvolvimento e Aprendizagem aos Distúrbios
de Leitura, Escrita e Matemática (Dislexia, Disgrafia,
Disortografia, Disfasia, Dislalia, Afasia, Discalculia, etc.).
Avaliação e Avaliação no Contexto Escolar.
Adaptações Curriculares e Procedimento Didático - Pedagógico.
Metodologia da Ação Docente.
Metodologia da Pesquisa Científica.
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MAJOR MIGUEL ASSUMIRÁ ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR

Coronel Jorge assume 5º Esquadrão
Divulgação / Luana Dias

Novo
comandante
é paranaense
e já serviu no
município
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na manhã de quinta-feira
(6) o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado realizou a solenidade de transmissão do cargo
de comandante. O major Miguel
Medeiros Vianna, que estava à
frente da unidade desde dezembro de 2016, passou o cargo
para o coronel José Jorge dos
Santos Júnior. Na mesma manhã
também foi realizada a cerimônia
de inauguração do retrato, na
galeria dos antigos comandantes,
no gabinete do comandante.
Ao deixar o comando do
5º Esquadrão, major Miguel
assume a Escola de Comando e
Estado Maior, no Rio de Janeiro.
Para o Página Um, ele falou
do período em que esteve em
Castro. “Foram dois anos muito
importantes, realizamos muitas
operações em parceria com a
Prefeitura da cidade, várias ações
sociais em bairros do município,
e durante todo tempo, buscamos

viu no município no início da
sua carreira, afirmou estar feliz
e sentindo-se em casa ao retornar à Castro. “Foi a primeira
unidade onde eu trabalhei após
formado, e na época, foi uma
escolha minha, portanto, iniciei
a carreira, que hoje já tem 30
anos, aqui. Foi também aqui que
me casei, e minha esposa também é paranaense, nascida em
Ponta Grossa,por isso, para mim
é uma emoção estar de volta”,

ressaltou.
O coronel também destacou a
proximidade e boa relação entre
a Esquadrão e a comunidade
local. “Sem dúvida teremos uma
grande responsabilidade, que é
manter tudo o que já foi conquistado até aqui, como esse padrão
elevado de relacionamento com
a comunidade, e também o alto
padrão operacional desta unidade, este é um desafio pessoal
que quero assumir”, finalizou.

'IMACULADA CONCEIÇÃO'

Carambeí comemora no
sábado a sua padroeira
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Coronel Jorge segue no comando no 5º Esquadrão até 2020
a aproximação com a comunidade local, que já algo característico da unidade, e fundamental
para nós”, destacou.
O major também lembrou
uma das mais importantes operações na qual foi empregado
o 5º Esquadrão durante o seu
comando – a operação Roda
Viva, que foi realizada para um
trabalho de escoltadurante a
greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio deste ano. “Temos

o desafio de fazer a gestão do
grupo, que aqui tem mais de 200
pessoas, deixando a tropasempre
pronta para ser empregada nas
diversas operações, como a que
realizamos nessa ocasião”, afirmou, destacando ainda a importância que o período em Castro
teve para sua família. “Para nós,
Castro foi muito marcante, porque além de termos feito muitos
amigos por aqui e de termos sido
abraçados pela comunidade,

o que faz com que deixemos a
cidade com o coração partido,
ainda quando chegamos aqui, eu
e minha esposa, a nossa filha era
recém-nascida, ou seja, serão
daqui os seus primeiros amiguinhos”, afirmou.
A reportagem também conversou com o novo comandante
do 5º Esquadrão, coronel José
Jorge dos Santos Júnior. Ele
que é paranaense, nascido na
Capital do Estado e que já ser-

No sábado (8) o município
de Carambeí celebra o dia da
Padroeira da cidade – Imaculada
Conceição. Além de ser feriado
municipal, ainda haverá programação especial, promovida pela
Paróquia da Cidade.
As festividades da Padroeira
iniciam com as tradicionais novenas, realizadas ao longo de toda
semana, à noite, na Igreja Matriz.
Após as celebrações, também
foram realizadas vendas de pas-

teis, bolos e refrigerantes.
Já no sábado, dia dedicado
à Imaculada Conceição, haverá
Procissão, às 9 horas, saindo da
Praça Cívica e seguindo até a Igreja
Matriz. Em seguida será celebrada
Missa Solene, às 10 horas, e depois
da missa os fiéis poderão desfrutar
de um saboroso almoço, seguido
das apresentações do tradicional
Encontro dos Violeiros, no Centro
Pastoral da Matriz.
Os ingressos para o almoço
podem ser adquiridoscom as pastorais e movimentos da Paroquia e
na Secretaria Paroquial.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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VAZ
CONSTRUÇÃO CIVIL
Pedreiro e carpinteiro em geral,
encanamento, pisos cerâmicos e
outros. Maiores informações tel.:
99917-1315 (whats).

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

= EDITAL DE CITAÇÃO = PRAZO 30 (TRINTA) DIAS = dos executados
REALIZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., na pessoa de seu representante
legal; e JUAREZ MARTINS BARBOSA.
O Doutor RODRIGO YABAGATA ENDO, Juiz 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 Escrivania do Cível tramitam os autos de EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, sob nº 0005318-86.2016.8.16.0064, em que é
exequente BANCO BRADESCO S.A e executados REALIZA MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA., PEDRO BENE HURLA DE BARROS, JUAREZ
MARTINS BARBOSA e JOSÉ MAURICIO MARTINS BARBOSA, sendo que
mediante o presente edital, CITA os executados REALIZA MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA., na qualidade de devedor principal, empresa de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.616.053/0001-49, na pessoa de seu
representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido; e JUAREZ
MARTINS BARBOSA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº 339.988.17972, atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo que foram esgotados todos os
meios disponíveis para sua localização, para que no prazo de 03 (três) dias, efetuem o
pagamento da dívida, na importância de R$ 105.524,06 (Cento e cinco mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e seis centavos), conforme cálculo do dia
08/11/2018, devidamente atualizada à data do efetivo pagamento. Honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, os quais serão
reduzidos pela metade em caso de pagamento da dívida, no prazo de três dias (Art.
827, § 1º, do CPC/15). No prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora,
caução ou depósito, poderá o executado opor embargos à execução, distribuídos por
dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais
relevantes. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive
custas processuais e honorários de advogado fixados acima, poderá requerer seja
admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.Objeto da Ação: Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 009.759.394, emitida pela primeira
executada e avalizada pelos demais executados no dia 26/11/2015, no qual exequente
concedeu empréstimo no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) o qual
deveria ser restituído nas datas e condições estabelecidas no contrato – (contrato nº
009759394). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do
Paraná, aos vinte e três (23) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e
dezoito (2018). Eu, _______ (Cleuza Marlene Resseti Guiloski), Empregada
Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por determinação do MM. Juiz.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Empregada Juramentada – Portaria nº 02/2016

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
Órgão ad- Objetivo da aplicação
ministrador Empresa de pesticide rodovi- de telefonia das em
as (sigla) celular plantações
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3/doc — oar. 4/reno. 7/garfado. 13/games de terror.

Cleuza Marlene Resseti Guiloski
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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.

Sagitário: Assuntos envolvendo os familiares ou a sua casa
podem exigir mais cautela. Será preciso flexibilidade para evitar atritos
com um parente.

(abrev.)

S

A Doutora MICHELLE DELEZUK, Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de
Castro, Estado do Paraná, etc...
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Touro: Hoje, talvez seja preciso
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www.coquetel.com.br
tornar
mais
intenso
e
esquentar o
Jair (?): deputado
Espaço pa- "Roubado" pelo juiz
federal mais votado
ra realiza- (o time de futebol)
romance.
do RJ, conhecido por
ção de competições
Dom
suas posições radicais
"Resident
Evil", "P.T."
e "The Evil
Within"
Lutador
do Coliseu
Tema de
cantadores
Alimento
preferido
do Pernalonga (TV)

Aplica;
emprega
País de
Obama
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Rua Coronel Jorge Marcondes, S/N - Fórum - Castro/PR - CEP: 84.172-020 - Fone: (42)
3233-3608

Libra: Perda de informações
ou papéis importantes não está descartada. A saúde conta com boas
energias agora. Se está a fim de
alguém, é um bom momento para
mostrar seu interesse e puxar papo.

N
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Espaço pa- "Roubado" pelo juiz
ra realiza- (o time de futebol)
ção de competições
Dom
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automobilísticas

Jair (?): deputado
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Evil", "P.T."
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CASTRO
VARA CÍVEL DE CASTRO - PROJUDI

Áries: Se depender das estrelas, você vai contar com grande
facilidade para convencer as pessoas
sobre suas ideias e opiniões. Mas
tenha cautela para não exagerar.
Novidades na paquera.

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

IA

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

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.
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VERMELHA
PRETA
BRANCA
PRETA
PRATA
VERMELHA
BRANCA

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

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.

E
N
V
E
L
O

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

ALUGA-SE QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto, 368
(próximo ao quartel). Telefone: (42)
9 9929-7916.

PE

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

LANCER GT R$ 55 MIL
Vendo Lancer GT, 164 HP,
2013/2014, opção automático e com troca de
marchas em borboletas.
Completo, com kit multimídia, câmera de ré. Valor
R$ 55.000. Aceita veículo
de menor valor. Tratar no
(42) 9 9972-0758.

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.
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TÁXI
Táxi do JORGE.
Ligue: 9 9981-0324

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).

A forma mais barata de fazer negócio!

3/doc — oar. 4/reno. 7/garfado. 13/games de terror.

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.

3232-5148
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120 FAMÍLIAS

MST ocupa Fazenda Jeca Martins
Divulgação

Movimento
dos Sem Terra
quer pressionar
autoridades

NO TRONCO

Após denúncia PM aborda
carro com 4 kg de maconha

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na quinta-feira (6) cerca
de 120 famílias do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) passaram a ocupar uma nova área em Castro.
A área ocupada – conhecida
como Fazenda Jeca Martins,
fica a aproximadamente 12 quilômetros do centro da cidade,
à direita da Rodovia PR 151,
sentido Piraí do Sul.
E, segundo Joabe Mendes
de Oliveira, membro da coordenação do Movimento na região
Sul, a área pertence ao Estado
e era usada pela Universidade
Federal do Paraná, porém,
atualmente abriga plantações e
criação de gado. “Quando chegamos lá, nos deparamos com
um arrendatário que não soube
explicar de quem ele arrendava
as terras ou para quem fazia o
pagamento do aluguel”, destacou.
Ainda de acordo com Joabe,
a Fazenda em questão havia
sido ofertada pelo governo
estadual nas negociações realizadas anteriormente, para que a
antiga Fazenda Capão do Cipó,
atualmente,
Acampamento
Maria Rosa do Contestado
fosse desocupada. “As famílias
que vieram para cá estavam,
parte delas no Acampamento
Maria Rosa, e outra parte eram

Divulgação /PM

Polícia Militar e Guarda Municipal acompanharam primeiro dia da ocupação

as que ocupavam a fazenda do
Abapã desde o mês de setembro. Lá nós deixamos apenas
umas dez pessoas para cuidarem das lavouras que estamos
produzindo. O motivo da nossa
vinda é principalmente porque
precisamos produzir e dar continuidade aos nossos projetos,
porém, lá no Acampamento
nós ainda não temos nenhuma
estrutura, não temos agua por
exemplo, e como nós fizemos
acordo com o governo, de deixarmos aquela área, não podemos fazer poço artesiano lá,
mas também queremos pressionar os envolvidos para que
cumpram logo com o acordo. A
Cooperativa Castrolanda havia
nos ofertado duas áreas, uma
delas inclusive é a do Abapã, e
o governo, outra, esta que ocupamos hoje, mas ainda não nos
liberaram as áreas, e enquanto

Da Redação
Ortigueira - Maria Dias da
Silva, moradora em Ortigueira,
localidade de Água das Pedras,
estava fazendo almoço em seu
fogão a lenha, quando resolveu tomar banho. Seu marido e
seu filho, que estavam em uma
área ao lado da residência, não
perceberam que um pedaço de
madeira em chamas teria caído
do fogão e atingido o assoalho da
casa, provocando o incêndio. Os
dois desesperados gritavam para
que a mulher saisse, pois com a
fumaça e o fogo, era impossível
entrar na casa. Nada se pode
fazer.
Os bombeiros, mesmo acionados, chegaram a ir no local,
mas só puderam constatar a
morte de maria, carbonizada. O
caso ocorreu na tarde de terçafeira (4) e gerou grande comoção entre vizinhos e familiares.

EM PONTA GROSSA

Homem é
espancado com
barras de ferro

voltaremos para Maria Rosa
do Contestado e não sairemos
mais de lá”, declarou.
A Polícia Militar e a Guarda
Municipal acompanharam a
movimentação dos ‘Sem Terra’
ao longo de todo o dia. Até no
final da tarde não haviam sido
registrados conflitos. “Estamos
dialogando com eles, foram
tranquilos conosco até agora.
Saímos para comprar comida,
na volta tivemos alguma dificuldade para entrar, mas foi liberada a entrada de água, leite e
de alguns alimentos”, finalizou
Joabe.
A reportagem do Página
Um entrou em contato com o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
para saber o posicionamento do
órgão em relação à nova ocupação, porém, o responsável pelo
setor não estava presente.

Da Assessoria
Após denúncia do Centro
de Operações da Polícia Militar
(COPOM) de Ponta Grossa, de
que um veículo Corsa de cor preta
estava nas proximidades de um
motel no bairro Santa Mônica, em
atitude suspeita, a polícia de Castro
foi acionada. A informação recebida, descrevia que o veículo seguia
sentido a Castro pela PR 151.
Diante dessas informações,
iniciou-se
patrulhamento
da
Polícia Militar de Castro, conseguindo fazer abordagem próximo
ao bairro do Tronco. Na vistoriafoi encontrado 4 kg de maconha,
sendo a droga e todos os envolvidos encaminhados para a 43ª
DRP de Castro.

PM faz abordagem de carro
e apreende 4 kg de droga
Entre os presos estavam dois
homens, um de 27 e outro de de
34 anos, uma mulher de 21anos,
bem como uma menor que foi
apreendida. Todos são moradores do bairro da Primavera, em
Castro.

EM SALA DE AULA

Menor é apreendido com
oito buchas de maconha
Divulgação / GM

Da Assessoria

EM ORTIGUEIRA

Mulher morre
queimada

isso não podemos produzir, e
consequentemente, a Fundação
ABC não pode voltar a usar a
Fazenda”, explicou.
Por fim, o membro do MST
afirmou que o grupo está aberto
a negociações, porém, nas suas
palavras, se forem despejados,
acabarão com o acordo existente. “Estamos dispostos a
negociar, nosso sonho era fazer
o acampamento definitivo lá na
Fazenda Capão do Cipó, mas
como nos fizeram outra proposta, e ainda não há definições,
viemos para essa nova área, que
já está nas negociações. Queremos resolver isso o quanto
antes e sem conflitos, e já que
existem outras possibilidades,
também desejamos entregar a
área para que a Fundação ABC
possa usar novamente, porém,
se chegarem aqui e nos fizerem
sair, ainda sem uma solução,

Dois casais são encaminhados para a delegacia de Castro

EM CASTRO

Guarda prende mulher que
colocou fogo em cachorro
Divulgação / GM

Da Asssessoria
Um ato de selvageria
praticado por uma mulher a
um cão de rua, nessa quartafeira (5), causou comoção
entre populares. Ela teria
jogado álcool sobre o corpo
do animal e ateado fogo, o
que não foi confirmado. O
cão teria agonizado, antes de
morrer. O caso foi registrado
perto da estação rodoviária
do Município.
De acordo com a Guarda
Municipal, o deslocamento
de uma equipe, ao local,
ocorreu após populares se
manifestarem
indignados.
‘Ao chegar no local foi encontrado o cachorro totalmente
carbonizado e já sem vida,
já a autora se encontrava a
alguns metros bastante alterada, sendo necessário o uso
de força moderada e também
de algemas para sua própria
segurança. Diante dos fatos,
a autora e o animal carbonizado foram encaminhados à
Delegacia de Polícia Civil’,

Após receber denúncia da
direção de uma escola de Castro, de que um aluno do 1° Ano
estaria de posse de drogas em
sala de aula, uma equipe da
Guarda Municipal (GM) foi
acionada para dar atendimento.
O caso foi registrado por volta
das 19h20 desta quarta-feira
(5). A equipe se fez presente e
em companhia de responsáveis
pelo Colégio foi realizado vistoria na mochila do jovem de 16
anos, sendo encontrado oito
buchas de substância análoga à
maconha, embaladas e prontas
para à venda, a qual chegaria a
pesar 19 gramas.
Chamada pela escola, a mãe

GM prende jovem com
droga em sala de aula
acompanhou o rapaz que foi
levado à 43º DRP, assim como
a droga.

EM PIRAÍ DO SUL

Menor vai preso após
pilotar moto adulterada
Divulgação

Mulher embriagada ateou fogo em cachorro
relata a instituição.
A suspeita da prática,
uma mulher de 36 anos,
ainda teria proferido palavras

ofensivas contra os guardas
municipais de castro. Ela
deverá responder processo
por desacato.

Da Redação
Ponta Grossa - Agredida
com barras de ferro nas costas,
nos braços e na cabeça, durante
assalto sofrido nas primeiras
horas de quinta-feira (6), em
Ponta Grossa, vítima se recupera. Ela foi rendida por dois
homens por volta de 1h20 na rua
José Bernardi, bairro Contorno,
e teve seu dinheiro roubado.
Segundo policiais militares,
os agresores fugiram com o
dinheiro da vítima e ainda não
foram identificados.

Moto foi recolhida à delegacia de Piraí

JAGUARIAÍVA

Dupla armada assalta pedágio
Da Redação
Jaguariaíva - A Praça de
Pedágio de Jaguariaíva foi mais
uma vez alvo de assaltantes.
O caso ocorreu por volta das
22h35 de terça-feira (4), quando
dois bandidos armados e enca-

puzados chegaram a pé e foram
até as cabines da concessionária
que administra o trecho. Ameaçando os funcionários, os ladrões
anunciaram o roubo e fugiram
em direção a uma plantação de
pinus localizada às margens da
rodovia PR-151. A quantidade

de dinheiro levado, não foi divulgado. praça de pedágio.
A polícia militar até chegou
a promover buscas pela região,
mas não obteve êxito. A Polícia
Civil de Jaguariaíva investiga o
caso e, por enquanto, ninguém
foi preso.

Da Redação
Piraí do Sul - A ação irresponsável de um menor de 15
anos que pilotava uma motocicleta sem placas, e com os faróis
apagados pela Avenida João
Sguario, no bairro Benevenuto
Dalcol, fez com que a polícia
militar daquela cidade agisse. A
apreensão do menor ocorreu às
21h25 dessa quarta-feira (5).

De acordo com a autoridade
militar, o jovem ignorou a abordagem e tentou fugir, mas acabou
sofrendo queda da motocicleta
metros depois. Ele ainda tentou escapar a pé, mas foi detido
e revistado pelos membros do
Choque da PM.
Após rápida averiguação,
decobriu-se que a moto estava
com o chassi adulterado e só acionava por meio de ligação direta.
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Divulgação

Sibelly

Desfile em prol do asilo

Divulgação

Na despedida
de Sibelly
Bueno, que
deixou o
Observatório
de Castro, o
reconhecimento da diretoria
pelo trabalho
prestado

O desfile beneficente em prol ao Asilo São Vicente de Paulo,
com direito a coquetel, foi um sucesso! Parabéns para as
empresárias Amanda Beck, Marileia Nava e Rosi Ribeiro que
não mediram esforços em ajudar as entidades castrenses
Divulgação

Encontro
de ilustres

Divulgação

No Encontro
Paranaense de
Cooperativistas
em Curitiba, nesta
quinta-feira (6), no
Teatro Positivo, a
deputada federal
eleita, Aline Sleutjes, encontrou-se
com o Governador eleito Ratinho
Junior; o Senador
também eleito,
Oriovisto Guimarães, e o castrense
Rogério Mainardes

Em ritmo de
festa, os parabéns
vão para o Pastor
Romeu Junior,
pela passagem
do seu aniversário
no dia 5. A homenagem é da Igreja Quadrangular
de Castro, família
e amigos, dizendo: 'muitos anos
de vida e que
Deus o abençõe
cada vez mais'

Divulgação

Divulgação

07/12

Danilo Guera, João C.
Gandara, Michele Paiva
Rafaela Cristina Baniski

08/12

Nathalia Lopes de Oliveira
Eunice Schmidt, Valdeci
Arruda, Gustavo P. Oliveira

09/12

Angelique Jager, Dácio
Cesar Johnson, Franciele
Negoseke Costa, Monika
Kugler, Reginaldo Pontes
Claudete Rodrigues Dallarmi

10/12

Adriele Donato Souza, Bruno
Paese Fadel, Guilherme
Bueno, Gustavo Antunes
Maria Eduarda Antunes
Roger Rox

Diretoria,
presidente
e ex-presidentes do
Observatório
de Castro
com Sibelly
Bueno
Divulgação

No Teatro Positivo

Deputada eleita Aline
Sleutjes com o Senador
eleito Professor Oriovisto Guimarães. Ambos fazem parte
da Frente Parlamentar do
Cooperativismo Paranaense. Na pauta de conversas,
além do Cooperativismo, a
troca de ideias para ações
em favor de Castro e
dos Campos Gerais

Divulgação

Após uma eleição disputada, a
deputada federal Aline Sleutjes
(PSL) fez questão de cumprimentar a chapa vencedora.
Na foto Luiz Cesar Ferreira,
Paulo Cezar de Farias, Antonio
Sirlei Alves da Silva, Fátima
Bart Anthão Castro, Herculano
da Silva, Aline Sleutjes, Maurício Kusdra e Rafael Rabbers

Depois de muito estudo,
suor e lágrimas, o grande
momento chegou. Jean
Lucas passou em Medicina e
vai iniciar a fase mais importante da vida; a faculdade.
Na foto Jean Lucas com os
pais Patrícia Fadel Fanha
e Jean Claiton Fanha, e a
irmã Lara. Sucesso!

Divulgação

Parabéns a
bela Monika
Kugler Romão
que no
domingo (9)
comemora
nova idade

