Na redação : R$ 3,00

Diretor / Editor: Sandro Adriano Carrilho

Castro-PR, Terça-feira, 11 a 14 DE DezEMBRO de 2018 * Ano XXIX * Nº 3207 - A * vERSÃO oNLINE

www.paginaum.com

8 anos inelegível e multa de R$ 300 mil

TJ mantém condenação de Moacyr
Divulgação / DC

esquema com Viação Cidade de Castro é apenas uma das ações

no guararema

Divulgação

Divulgação

Ladrões passam
por clientes
para roubar
Dois suspeitos armados
adentraram a uma empresa
no Guararema, por volta das
11h30 de sábado (8), e se
passaram por clientes. Sem
despertar suspeitas, seguiram
até o escritório para efetuar
uma compra, onde deram voz
página 7
de assalto.

câmara de ponta grossa

Pauliki presta
contas de
seu mandato

página 4

Idoso morre
após ter o seu
carro atingido
em cruzamento
página 7

funcionalismo do paraná

Governadora Cida conclui
pagamento do 13º salário
Divulgação

Caramuru perde em casa no
tie-break para Corinthians
página 4

Festival em Palmeira
encantou com a dança
página 5

blindado inutilizou 30 armas
FOLHA MENSAL do funcionalismo chega a R$ 1,7 bilhão

'natal sonho de luz'

Parada Natalina marcou abertura

Nesta segunda-feira (10),
o pagamento do décimo terceiro salário estará disponível,
integralmente, a todos os servidores do Paraná, tanto ativos
como pensionistas e aposentados, conforme determinação da
governadora Cida Borghetti. A

maioria do funcionalismo estadual teve o crédito efetuado
durante o fim de semana. Em
razão do processamento dos
valores pelos bancos, os que
ainda não receberam terão
os recursos depositados até a
página 3
meia-noite.

Divulgação

O deputado estadual Marcio Pauliki (SD) prestou contas de seu mandato nesta
segunda-feira (10), durante
a sessão plenária na Câmara
Municipal de Ponta Grossa.
“Foram quatro anos dedicados
a todos os paranaenses. Estou
aqui por acreditar que é possível transformar a sociedade,
com a política de resultados
e do jeito certo”, afirmou o
página 3
parlamentar.

Mini Arena
dará mais
vida a bairro
de Palmeira

O prefeito de Castro, Moacyr Elias Fadel
Junior teve seus direitos políticos suspensos,
pelo prazo de oito anos, e foi condenado ao
pagamento de multa civil, no valor de R$
300 mil. A decisão é do Tribunal de Justiça
do Paraná (TJ-Paraná).
O processo que resultou na condenação
do gestor do município é de 2011, quando
ele foi apontado pelo crime de improbidade
administrativa, por supostamente ter favorecido a empresa Viação Cidade de Castro
(VCC) em processo licitatório, e posteriormente, ter recebido propina da mesma, no
período de 2005 a 2009.
Também são réus no processo a Viação
Cidade de Castro, e seus sócios Mario Jorge
Fadel e Marcelo Jorge Fadel, além de Nilson
Medeiros de Mello, que até 2009 também
era sócio da empresa. A estes foi sentenciada
o pagamento, de forma solidária, de multa
fixada no dobro dos valores referentes ao
enriquecimento ilícito, (provenientes da
época), além de proibição de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais, direta ou indiretamente,
por 10 anos. Ainda cabe recurso. página 5

encontro promovido pela ocepar

Ratinho quer potencializar
vocação do agronegócio

Divulgação

até o natal a casinha do Papai Noel estará aberta

Na noite deste domingo (9),
o espírito natalino tomou conta
de Tibagi. Parada Natalina,
queima de fogos e chegada do
Papai e da Mamãe Noel marcaram o evento que reuniu cerca
de 1500 pessoas nas praças

Edmundo e Leopoldo Mercer. O
prefeito Rildo Leonardi, a viceprefeita Helynez Santos Ribas,
e os vereadores Cila Pavesi e
Enio Antunes, receberam o bom
velhinho. O prefeito Rildo Leonardi ressalta a emoção em ver

governador eleito destacou a importância do agronegócio

as famílias tibagianas reunidas
prestigiando a abertura do Natal
Sonho de Luz. "Foi surpreendente a reação do público, a
quantidade de pessoas que estavam na Praça para aproveitar
página 4
a festa".		

O governador eleito Ratinho
Júnior participou na semana
passada de encontro estadual
promovido pelo Sistema Ocepar,
que integra três sociedades distintas - Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado

do Paraná (Ocepar), o Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop-PR)
e a Federação e Organização
das Cooperativas do Estado do
Paraná (Fecoopar), no Teatro
Positivo, em Curitiba. página 3
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EDITORIAL

SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE,
MOACYR ESTARIA FORA
Ainda há prazo para recorrer junto aos tribunais
superiores, mas para o Tribunal de Justiça do Paraná
(TJ-Paraná), Moacyr Elias Fadel Junior já é considerado
culpado. A sentença do órgão proferida em meados do
mês passado, condena o prefeito, por ter favorecido a
Viação Cidade de Castro em processo licitatório e, posteriormente, ter recebido propina da mesma, a pagar
multa civil de R$ 300 mil, e ainda suspende seus direitos políticos pelo prazo de oito anos.
O prefeito não atendeu às ligações da reportagem,
para falar sobre a decisão, mas qualquer político neste
caso, estaria no mínimo preocupado com a possibilidade de não poder concorrer às próximas eleições. O
que dizer ele.

O bombardeio sobre o supremo
* Gaudêncio Torquato

Sandro A.
Carrilho
feito de Jaguariaíva, parece
que não gostou da matéria
do Página Um publicada no
dia 4 de dezembro, a ponto
de determinar que a procuradora geral do município, Tania
Maristela Munhoz, encaminhasse notificação extrajudicial
ao jornal, para que no prazo
de 24 horas, a contar dessa
segunda-feira (10), retire
reportagem em que diz que
não restituirá nada aos cofres
públicos, pois foi até a feira
[Gramado RS] a trabalho, e
que a denúncia contra ele tem
cunho político. Juca viajou a
Gramado (RS) entre 8 e 11
de novembro na companhia de
outros três secretários, para
uma Feira Internacional de
Turismo (FESTURIS), mais
um empresário da cidade. O
gasto com a viagem do grupo
chegou a R$ 15.678,49,
dinheiro esse pago com recursos do município. Conforme
documentação que a Promotoria de Justiça obteve, foram
consumidas cervejas caras,
tábuas de frios e cafés, além
de diárias pagas ao prefeito e
secertários.

DIREITOS SUSPENSOS
Que pese o argumento que
ainda cabe recurso em Brasília,
mas uma certeza existe: o prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
está com os seus direitos suspensos por oito anos e terá que
pagar multa de R$ 300 mil em
ação proferida pelo TJ-PR, no
caso que envolve ele, a Viação
Cidade de Castro e os seus
sócios.
ESTÁ EXPLICADO
Se atarmos os fios, agora
está justificado porque a
insistência de Moacyr Fadel
em querer tanto o sobrinho
Neto Fadel na presidência da
Câmara Municipal de Castro.
Só que desta vez, não deu!
MENOS DINHEIRO
O prefeito de Tibagi,
Rildo Leonardi, vai ter que
fazer mágica se quiser que o
carnaval de Tibagi continue
sendo o melhor do interior do
Paraná. A ducha de água fria
veio depois que o Ministério
Público do Paraná recomendou na semana passada, administrativamente, que o prefeito
não utilize recursos exclusivamente públicos para as festividades de carnaval do próximo
ano. Na verdade, Rildo já vem
utilizando a iniciativa privada
para pagar a festa momesca.

E PODE?
O que o Página Um achou
estranho, porque a procuradora
geral do município encaminhou
notificação extrajudicial ao jornal, se deveria ser uma atribuição do prefeito por intermédio
de seu advogado particular.

JUCA E O MP
José Slobodá (Juca), pre-

Não há como negar o fato: a mais
alta Corte do país tem sido alvo de
polêmica, que abriga posicionamentos
de seus membros, alguns considerados suspeitos de tomar decisões sob
influência política ou por ligações de
amizade com figurantes controversos
da cena institucional. O fato é que o
Supremo Tribunal Federal sofre um
bombardeio não apenas de grupos e
setores que se sentem incomodados
por suas decisões, mas de cidadãos
comuns, como nesse episódio envolvendo um advogado e o ministro
Ricardo Lewandovski.
Após dizer que o Supremo “é uma
vergonha”, o ex-presidente do STF
perguntou se ele queria ser preso.
A cena diz muito sobre a escalada
crítica a que, nos últimos anos, tem
sido submetida a tríade dos Poderes,
a começar pelo Judiciário. Quando
se constata que a nossa mais elevada
Corte já não figura como o sagrado
altar da Pátria, respeitada pela sapiência de seus membros, reverenciada em
tempos idos pela nobreza, dignidade
e independência, virtudes inerentes à
guardiã da Lei Maior, há de se concluir
que graves distorções pairam sobre a
vida institucional.
O acervo negativo tem muitas fontes, entre elas o processo de escolha
dos magistrados, onde se observa viés
político; a ausência de regulamentação
de dispositivos constitucionais, que
obriga o Supremo a adentrar o território legislativo; e, nos últimos tempos,
a própria índole da instituição, que
ganhou a imagem de poderosa corte
criminal. Enxergar o STF como casa
afamada pela condenação a perfis com
foro privilegiado é, convenhamos, uma
grave distorção.
Comecemos por aí. Desde o mensalão (Ação Penal 470), o Supremo
cobriu-se com o manto de tribunal criminal por mais que sua ação tenha se
estendido a outros importantes nichos
temáticos. Mas o matiz político se
adensou na esteira de ilações e inferências sobre condenações de figuras
e partidos.
A polarização política que se acentuou, desde então, cuja marca mais
forte pode ser vista no lema “nós e
eles” (de autoria do lulo-petismo),
acabou respingando em alguns membros da Suprema Corte. A Operação
Lava Jato, em curso, ampliou o bom-

bardeio crítico, e as decisões de altos
magistrados têm sido inseridas em
campos carimbados com as referências “simpatia” e “antipatia” em relação a alguns protagonistas. Portanto,
os ministros foram jogados em terrenos da política partidária, com um ou
outro formando grupos de decisão.
O arremate emerge naturalmente na
interlocução cotidiana: “esse é ligado
a fulano, aquele a sicrano”.
A suspeição tem aumentado sob
o fluxo do divisionismo político que
recorta o país em bandas. E ainda em
função da pressão da representação
política para pôr um ponto final na
Operação Lava Jato, que se apresenta
como o inferno a aguardar o ingresso
de novos visitantes. E, ao que se percebe, a continuidade dos processos
estaria garantida sob imensa teia de
apoio social e a disposição do futuro
governo de estender, no que lhe compete, as tarefas de combate à corrupção política.
Outro fio do novelo é puxado pelo
Poder Legislativo. Ao deixar solto um
conjunto de dispositivos da CF de 88,
sem legislação infraconstitucional, os
congressistas abriram o espaço para
a Suprema Corte agir. Não há vácuo
no poder. Os ministros ocuparam os
vazios que os parlamentares abriram.
A acusação de politização do Judiciário
tem no Parlamento, portanto, sua principal fonte. Se uma questão chega ao
Supremo – e não está regulamentada
– Suas Excelências acabam dando sua
interpretação. E os exageros tendem a
aparecer, como as incursões de ministros no terreno das privatizações ou do
indulto a presos, prerrogativa do Poder
Executivo.
Os caminhos erráticos podem ser
corrigidos? Sim. O STF não pode querer ser o protagonista central da cena
institucional. Deveria se preservar.
Adotar uma liturgia de poder com respeito aos valores e às virtudes da mais
alta Corte: a moderação, a sabedoria,
a discrição. A TV Justiça acaba sendo
um espelho de vaidades.
Que o novo ciclo político a se abrir
acolha com fervor a letra da nossa
Constituição: independência, harmonia
e autonomia dos Poderes.

Divulgação / Sandro A. Carrilho

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

A gasolina mais barata da região pode ser encontrada no Posto
Batavo, em Carambeí. Desde a semana passada eles baixaram os
preços, para alegria dos motoristas. Agora fica a pergunta: Se eles
conseguem vender a esse preço, será que não tem posto ganhando
demais?

11/12 - Dia do Engenheiro
12/12 - Dia Internacional da Criança na Mídia
13/12 - Dia de Santa Luzia / Dia do Cego
Dia do Engenheiro Avaliador / Dia do Marinheiro
Dia do Ótico / Dia do Perito de Engenharia
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Terça
11/12

Temperatura

Umidade

29 ºC
14 ºC

75%
83%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
12/12

31

ºC

16 ºC

63%
75%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Quinta
13/12

29 ºC
18 ºC

67%
63%

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 10/12/2018
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A TODO FUNCIONALISMO

Governo conclui pagamento do 13º
Divulgação

Maioria do
funcionalismo
teve crédito
efetuado no
fim de semana
Da Assessoria
Nesta segunda-feira (10), o
pagamento do décimo terceiro
salário estará disponível, integralmente, a todos os servidores
do Paraná, tanto ativos como
pensionistas e aposentados, conforme determinação da governadora Cida Borghetti. A maioria
do funcionalismo estadual teve
o crédito efetuado durante o fim
de semana. Em razão do proces-

Folha mensal do funcionalismo chega a R$ 1,7 bilhão

NO ENCONTRO PROMOVIDO PELA OCEPAR

Ratinho quer potencializar
a vocação do agronegócio
Divulgação / Rodrigo Félix Leal

samento dos valores pelos bancos, os que ainda não receberam
terão os recursos depositados
até a meia-noite.
De acordo com a governadora, o Estado tem um situação
financeira equilibrada e a medida
contribui para que os aproximadamente 280 mil servidores
possam programar melhor suas
despesas de final de ano.
O valor da folha mensal do
funcionalismo chega a R$ 1,7
bilhão e, num período de 30
dias, entre o final dos meses
de novembro e de dezembro,
o Governo do Estado será responsável pela injeção de aproximadamente R$ 5,1 bilhões na
economia do Paraná, somando
os pagamentos de salários e o
décimo terceiro.

NA CÂMARA DE PONTA GROSSA

Deputado Pauliki presta contas
de seu mandato no legislativo
Divulgação

Da Assessoria

Ratinho Junior: "Vamos ligar o Porto de Paranaguá até o Chile"
Da Assessoria
O governador eleito Ratinho Júnior participou na
semana passada de encontro
estadual promovido pelo Sistema Ocepar, que integra três
sociedades distintas - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná
(Ocepar), o Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop-PR) e a
Federação e Organização das
Cooperativas do Estado do
Paraná (Fecoopar), no Teatro
Positivo, em Curitiba.
Na ocasião, o presidente
da organização, José Roberto
Ricken apresentou os principais números do setor relativos a 2018. Neste ano, 215
cooperativas vinculadas ao
Sistema Ocepar devem atingir o faturamento de R$ 83,5
bilhões, o que representa um
crescimento de 18,9% em
relação ao montante obtido
no ano passado, que foi de R$
70,3 bilhões.
Ratinho Junior foi um dos
palestrantes e destacou a
importância do agronegócio
no Estado. "Nossa vocação é
ser o celeiro do mundo, e nós
vamos assumir essa bandeira,
nós somos a fazenda do planeta, essa é a nossa vocação
e é isso que nós vamos assumir. Me reuni com o presidente
Jair Bolsonaro e discutimos
um projeto que está parado

desde a década de 90 e eu
vou desengavetar. Vamos ligar
o porto de Paranaguá até o
chile, vamos fazer o maior corredor de exportação da América latina. Todo centro oeste
brasileiro até o sul vai exportar
para a Ásia pelo Chile e para a
Europa por Paranaguá".
Ratinho Junior destacou,
também, que são os investimentos que geram empregos.
"E é por isso que a força do
cooperativismo é tão importante para o nosso Estado. Saí
deste encontro muito satisfeito
e desejo que a parceria do
Governo com as cooperativas
seja cada vez mais estreita e
eficiente", finalizou Ratinho
Junior.
Exportações
As exportações do setor
atingiram US$ 3,9 bilhões
neste ano, montante 17,67%
superior ao de 2017.
Investimentos
As cooperativas paranaenses estão fechando o ano contabilizando R$ 1,9 bilhão em
investimentos e R$ 2,1 milhões
em impostos recolhidos.
Empregos
Neste ano, houve também
um aumento de 3,8% nos
empregos diretos gerados,
passando de 93.144 postos
em 2017 para 96.666 neste
ano.

APTO PARA DIPLOMAÇÃO

TRE/PR aprova as contas
de Ratinho Junior e Piana
Da Assessoria
Em sessão realizada no
Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná na última sexta-feira
e (07), foram julgadas aprovadas as contas de campanha
do Governador eleito, Ratinho
Junior e do Vice, Darci Piana. O
relator do processo de Prestação

de Contas, Dr. Paulo Afonso da
Motta Ribeiro, em seu voto ressaltou a regularidade das contas
apresentadas e foi acompanhado
por unanimidade pelos demais
membros do TRE/PR. Com essa
decisão Ratinho Junior e Darci
Piana estão habilitados para a
diplomação que acontecerá no
dia 18 de dezembro.

O deputado estadual Marcio Pauliki (SD) prestou contas
de seu mandato nesta segundafeira (10), durante a sessão
plenária na Câmara Municipal
de Ponta Grossa. “Foram quatro anos dedicados a todos os
paranaenses. Estou aqui por
acreditar que é possível transformar a sociedade, com a
política de resultados e do jeito
certo”, afirma o parlamentar.
Durante a gestão, Pauliki
aprovou 12 projetos de leis,
dentre os projetos que o deputado destaca está a criação da
Nota Paraná Solidária, que
permite doação de notas fiscais sem CPF e que já destinou mais de R$ 100 milhões
para 1.250 instituições sem
fins lucrativos. Pauliki ainda
repassou, através de seu trabalho técnico e político, R$ 10
milhões para a implantação do
Instituto do Câncer dos Campos Gerais (ICCG), que está
sendo estruturado no Hospital Regional Universitário, em
Ponta Grossa.
Pauliki conquistou R$ 4,2
milhões em emendas pagas para
as áreas de agricultura, meio
ambiente, segurança pública,
saúde, educação e esportes e
mais R$ 4,1 milhões em emendas para a área de infraestrutura urbana. “Conquistei ainda
R$ 83 milhões em recursos de
financiamento para 38 cidades,
incluindo os R$ 30 milhões
para a pavimentação de ruas
em Ponta Grossa”, ressalta o
deputado.
Por meio de sua atuação
como parlamentar, Pauliki
já conseguiu inserir na Lei
Orçamentária Anual (LOA) do
próximo ano R$ 31,7 milhões
para investimentos, incluindo
repasses para o Corpo de
Bombeiros de Ponta Grossa,
Instituto Médico Legal, Casa
de Custódia e implantação
da incubadora tecnológica
da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG).
“Por meio de projetos de
minha autoria, regulamentei
a prática da equoterapia no
Paraná e ainda integrei e atuei
na Frente Parlamentar Contra
a Renovação do Pedágio. Fui
presidente da CPI das Questões Fundiárias, que propôs a
criação de uma Vara Especializada em Assuntos Fundiários
ao Poder Judiciário”, ressalta
Pauliki.
Marcio Pauliki não entrou
em camburão contra os servidores públicos do Paraná.
“Sou filho de professora e

“

Pauliki aprovou doze projetos durante sua gestão

Foram quatro anos
dedicados a todos
os paranaenses.
Estou aqui por
acreditar que é
possível transformar a sociedade,
com a política de
resultados e do
jeito certo

não poderia ser diferente. Fui
contra a mudança do Paraná
Previdência, regime próprio
da Previdência Social dos servidores paranaenses”, salienta
o deputado.
Ele também foi a favor da
criação do Cadastro Público
das empresas inadimplentes
(Cadin), garantindo que cidadãos conheçam empresas que
devem para o Estado. Foi ainda
autor da emenda que limitou o
teto de impostos para micro
e pequenos empresários, que
assegurou a isenção de impostos para os microempresários
do Paraná. A emenda foi incluída no projeto de lei 557, que
prevê o reenquadramento das
faixas de ICMS das micro e
pequenas empresas no Simples Nacional.
“Atuei na regulamentação
do Ceasa em Curitiba e articulei a instalação de unidades
do Ceasa em Ponta Grossa e
no Norte Pioneiro”, completa
o parlamentar. Pauliki ainda
é autor da lei que obriga as
empresas prestadores de serviços contínuos – como telefonia celular, TV por assinatura,
internet banda larga e planos de

saúde, entre outros – a estenderem as promoções realizadas
para a conquista de novos clientes para os consumidores mais
antigos. Caso a determinação
não seja cumprida, a empresa
poderá pagar multa de até R$
4 mil por cliente prejudicado.
Pauliki também é autor
do projeto de lei que permite
a criação dos Distritos Industriais Regionais no estado do
Paraná. “É fundamental descentralizarmos o desenvolvimento econômico que fará
com que municípios de menor
IDH possam gerar emprego e
renda“, explica.
O deputado estadual Pauliki também entregou recursos para a compra de quatro
módulos móveis para a Guarda
Municipal de Ponta Grossa.
Além disso, ele conquistou
novas viaturas para a Polícia
Militar de Ponta Grossa. São
viaturas exclusivas para realizar patrulhas nas zonas rurais
e nos estabelecimentos comerciais da cidade. “O objetivo
é fortalecer a segurança aos
moradores, consumidores e
funcionários de lojas, bares,
shoppings e restaurantes do
município”, afirma o parlamentar.
Pauliki ainda entregou
equipamentos completos para
a manutenção dos 1,2 mil quilômetros de estrada rural na
região dos Campos Gerais.
Ele destaca que irá continuar lutando em prol da
população. “Mesmo sem um
mandato não me furtarei em
continuar batalhando pela
nossa cidade. Isso depende
de todos nós, seja vereadores,
deputados eleitos e não eleitos. É nossa obrigação praticar nossa cidadania no dia a
dia. Destaco, ainda, que tive
apoio da Câmara de Ponta
Grossa, em especial dos vereadores Jorge da Farmácia e Dr.
Magno, que participaram dessas conquistas para a comunidade”, ressalta Pauliki.

PATRIMÔNIO PÚBLICO

MP recomenda
que Tibagi deixe
de utilizar
recursos
exclusivamente
público em
eventos de
carnaval
Da Assessoria
Tibagi - O Ministério
Público do Paraná, por meio da
Promotoria de Justiça de Tibagi,
expediu, no dia 3 de dezembro,
recomendação administrativa ao
prefeito do Município para que
não sejam utilizados recursos
exclusivamente públicos para as
festividades de carnaval do próximo ano.
Segundo levantamento da
Promotoria de Justiça e análise do Portal da Transparência
do Município de Tibagi, foram
averiguadas irregularidades no
emprego dos recursos para os
carnavais dos anos de 2017 e
2018. Entre elas, o custeio das
diárias de viagem de uma pessoa encarregada da compra de
materiais para a confecção de
fantasias e o fechamento de contratos com empresas de montagem de palco, confecção de
fantasias e bandas responsáveis
pelos shows em procedimento
de dispensa de licitação.
A recomendação tem embasamento nos fatos de que a
ausência dos procedimentos
licitatórios pode ter causado
um gasto maior dos recursos
públicos empregados na realização dos eventos de carnaval.
Além disso, Tibagi apresentou
uma queda na arrecadação para
o Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) — estima-se
que a diminuição chegue a R$
4,5 milhões. A redução dos
recursos foi uma das justificativas da administração do Município para o corte do repasse de
verba para o transporte escolar
de estudantes universitários.
Na recomendação, o MPPR
propõe a transferência dos eventos à iniciativa privada. O prefeito tem o prazo de 30 dias para
apresentar informações e documentos comprobatórios sobre
as providências tomadas para o
cumprimento da recomendação.
Em caso de não acatamento, o
gestor pode ser responsabilizado
nas esferas cível e criminal.

TSE

Bolsonaro e
Mourão são
diplomados
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi diplomado, por volta
das 16h30 dessa segunda-feira
(10), em solenidade no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), assim
como o vice Hamilton Mourão.
A diplomação é o ato formal de
confirmação de que os candidatos cumpriram todos os requisitos para exercer o mandato e
poderão tomar posse.
Os diplomas são assinados
pela presidente do TSE, ministra
Rosa Weber. No documento constam nome do candidato, o partido
ou a coligação pela qual concorreu
e o cargo para o qual foi eleito.
Bolsonaro e Mourão foram
levados à sessão pelos ministros
do TSE Luís Roberto Barroso e
Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.
Foram saudados com aplausos
pelos presentes. Em seguida, a
Banda dos Fuzileiros Navais executou o Hino Nacional. Bolsonaro
acompanhou o Hino com a mão
no peito.
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'NATAL SONHO DE LUZ'

Parada Natalina marcou abertura
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

Reação do
público
surpreendeu,
disse o prefeito
Rildo Leonardi
Da Assessoria
Tibagi - Na noite deste
domingo (9), o espírito natalino tomou conta de Tibagi.
Parada Natalina, queima de
fogos e chegada do Papai e
da Mamãe Noel marcaram
o evento que reuniu cerca
de 1500 pessoas nas praças Edmundo e Leopoldo
Mercer. O prefeito Rildo
Leonardi, a vice-prefeita,
Helynez Santos Ribas, e os
vereadores Cila Pavesi e
Enio Antunes receberam o
bom velhinho.
O prefeito Rildo Leonardi
ressalta a emoção em ver as
famílias tibagianas reunidas
prestigiando a abertura do

Muitos voltaram a ser criança, como a vice-prefeita Helynez

Natal Sonho de Luz. "Foi
surpreendente a reação do
público, a quantidade de pessoas que estavam na Praça
para aproveitar a festa. Nos
deixou até arrepiado, emocionado de ver tantas pessoas assistindo o desfile e
a banda. Estou muito satisfeito, porque é uma festa
que fala de Jesus, que traz as
famílias para Praça, trazem

pessoas de fora para virem
olhar nossa praça, como ficou
bonita. Ano passado já estava
bonita, mas esse ano está
show", afirma o prefeito.
A gerente da Secretaria de Turismo (Setur) e
integrante da Comissão de
Eventos da Prefeitura, Kellin
Ramos, destaca a empolgação do público recorde que
compareceu ao desfile. "Foi

Tibagi terá queima de fogos

Mini Arena dará mais vida a bairro
Da Assessoria
Palmeira - Nos próximos
dias os moradores da Colônia
Francesa e de bairros vizinhos
contarão com um novo espaço
para a pratica esportes. Trata-se
da mini arena multiuso, que permite que a população pratique
futebol, handebol, vôlei, tênis,
badminton, entre outras modalidades, e desfrute de infraestrutura com arquibancada coberta,
vestiário, gramado sintético,
alambrado e iluminação.
A mini arena, indicação
dos deputados Paulo Litro e
Valdir Rossoni, é uma parceria
do Governo do Estado com a

Bairro ganha mais vida

Prefeitura. O Município cedeu o
terreno e preparou a base para
que a Secretaria de Esporte e
Turismo do Paraná instalasse os
equipamentos. O investimento
na obra é de R$ 500 mil.
O prefeito Edir Havrechaki
destacou os benefícios que a
mini arena traz para o Colônia
Francesa. “A instalação deste
equipamento dará ainda mais

muito ver as pessoas assistindo, tirando fotos, filmando
e aplaudindo. É a prova de
que a magia do natal estava
presente nessa abertura",

FESTA DE RÉVEILLON

INVESTIMENTO DE R$ 500 MIL
Divulgação / Prefeitura de Palmeira

Até o Natal a casinha do
Papai Noel estará aberta

disse a gerente.
Helynez Santos Ribas
garante que voltou a ser
criança durante à noite de
abertura do Natal. "A gente
fica encantada de ver o sorriso, o olhar de cada criança.
Eu parabenizo a toda equipe
organizadora, ao nosso querido Reale, que sempre está
a frente desse trabalho, e a
todos aqueles que colaboraram na organização, os
voluntários que desfilaram e
ajudaram na organização dos
desfiles e também um agradecimento especial as famílias
tibagianas que prestigiaram o
nosso Natal Sonho de Luz",
falou a vice-prefeita.
O público presente também aprovou a novidade do
Natal tibagiano. A dona Zeni
Arpelau aproveitou bastante a noite. "Muito bonito,
tudo muito bem organizado. Estava muito bonito
o desfile. Vamos prestigiar
todos os eventos. Estava

Da Assessoria

vida e alternativas esportivas
para o bairro. Tenho convicção
de que a população fará grande
uso deste investimento”, disse.
Já o secretário municipal de
Esporte e Lazer, Moisés Américo, acredita que a mini arena vai
“incentivar a prática de esporte,
principalmente nos jovens, e
trará melhorias na qualidade de
vida das pessoas”, relatou.
Ao redor da mini arena também existe uma pista para a prática de atletismo, além de uma
cesta de basquete com iluminação de refletores. “São diversas
modalidades que são contempladas com a mini arena”, completou o secretário.

Tibagi - A tradicional festa
de Réveillon, na Praça Edmundo
Mercer, contará com uma novidade esse ano. A queima de
fogos será silenciosa, com 80%
menos ruídos do que em comparação aos rojões tradicionais.
A chegada de 2019 em Tibagi
também terá apresentação de
artistas locais.
De acordo com o prefeito
Rildo Leonardi a inovação foi
pensada visando poupar, princi-

palmente, os animais. "No centro
do município podemos observar
muitos pássaros, cães e outras
espécies de animais que tem
audição mais sensível do que
a nossa. Então decidimos por
uma chegada feliz e próspera de
2019 para nós e também para os
animais", afirma o prefeito.
A Prefeitura Municipal frisa
que a queima de fogos só será
permitida para quem tiver autorização dos órgãos competentes,
que são o corpo de bombeiros e
polícia militar.

tudo muito bom, não tem
como escolher o que estava
melhor, mais bonito", frisou.
Janice Mainardes foi mais
uma que prestigiou e teceu
elogios. "Estava tudo muito
lindo, no geral. Tudo muito
bonito, o pessoal veio em
peso prestigiar", ressaltou a
telespectadora.
Até o natal a Casinha do
Papai Noel estará aberta para
visitação com a ilustre presença do Bom Velinho, entre
terça e domingo. Também
serão aceitas doações de alimentos que serão destinados
para famílias carentes e entidades. Quem quiser, também
pode adotar uma cartinha
e fazer o natal de crianças
carentes mais feliz.
Ao longo das próximas
semanas a programação do
Natal segue normalmente
com mais uma Parada Natalina, apresentações culturais
e cantatas nas janelas no
Palácio do Diamante.

EM CASA

Caramuru perde
no tie-break para
o Corinthians
A quinta derrota do Caramuru
Vôlei frente ao Corinthias Guarulhos, por tres sets a dois, só não foi
pior porque somou mais um ponto
na Superliga. O alvinegro recebeu o
time paulista na Arena Multiuso, na
tarde desse sábado (8), e foi superado pelas parciais de 31a 33, 25 a
16, 25 a 22, 18 a 25 e 9 a 15.
Na quarta-feira (12), o Caramuru pega o Vôlei Renata em Campinas (SP).

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.

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.

(43) 3152-6464

Mais informações:
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

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!
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APÓS DECISÃO DO TJ-PARANÁ

Moacyr com direitos políticos suspensos
Divulgação

Prefeito e
demais réus
do processo
ainda podem
recorrer aos
tribunais
superiores
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
O prefeito de Castro,
Moacyr Elias Fadel Junior teve
seus direitos políticos suspensos, pelo prazo de oito anos, e
foi condenado ao pagamento de
multa civil, no valor de R$ 300
mil. A decisão é do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJ-Paraná),
e foi emitida em meados do
último mês de novembro.
O processo que resultou
na condenação do gestor do
município é de 2011, quando
ele foi apontado pelo crime de
improbidade
administrativa,
por supostamente ter favorecido a empresa Viação Cidade
de Castro (VCC) em processo licitatório, e posteriormente, ter recebido propina da
mesma, no período de 2005 a
2009. De acordo com os autos
do processo, “a Viação Cidade

Se as eleições fossem hoje, Moacyr Fadel
estaria impedido de concorrer a reeleição

de Castro [...] teria periodicamente efetuado o pagamento
de propina ao prefeito municipal Moacyr Elias Fadel Junior,
com o objetivo de manter-se
na condição de prestadora dos
serviços de transporte público
urbano em Castro”.
Após análise dos recursos
já apresentados pelo prefeito
e pelos demais envolvidos no
processo, o TJ-Paraná proferiu a sentença, por meio de um
colegiado, condenando Moacyr
em segunda instância. O pre-

feito ainda pode apresentar
novo recurso, junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ),
porém, se houver apelação,
até que esta seja julgada, vale
a atual decisão do Tribunal de
Justiça do Estado.
Também são réus no processo a Viação Cidade de Castro, e seus sócios Mario Jorge
Fadel e Marcelo Jorge Fadel,
além de Nilson Medeiros de
Mello, que até por volta do ano
de 2009 também era sócio da
empresa. A estes foi senten-

ciada o pagamento, de forma
solidária, de multa fixada no
dobro dos valores referentes ao enriquecimento ilícito,
(provenientes da época), além
de proibição de contratar com
o Poder Público ou receber

EM CASTRO

22 ESCOLAS EM PALMEIRA

Festival encantou com apresentações
Divulgação / Redes Sociais de Palmeira

Da Assessoria
Palmeira - Movidos pelo
espírito artístico e de companheirismo, 22 escolas, da
cidade e da zona rural, incluindo
a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE, e
mais uma de educação privada,
que fazem parte da rede municipal de Educação, reuniram-se
em duas noites para celebrar
com espetáculos de encher os
olhos, na segunda edição do
“Festival de Dança”, promovido pela Secretaria Municipal
de Educação.
Realizado no Ginásio Sebastião Amancio dos Santos, nos
dias 08 e 09, o evento reuniu
as escolas, Centro Municipais
de Educação Infantil – CMEI,
Escolas do Campo, familiares
e comunidade palmeirense em
geral para prestigiar o evento. O
prefeito municipal, Edir Havrechaki, que esteve presente assistindo as apresentações, citou a
criatividade e comprometimento
dos profissionais na realização
das propostas da Secretaria de

Prefeito Edir destaca a ceiatividade e o companheirismo
Educação. “Enche nossos olhos
em estar prestigiando eventos
dessa magnitude. Onde profissionais usam sua espetacular
criatividade para promover juntamente com os alunos, atividades que possibilitam o lazer,
o bem estar, a atividade física,
além de tudo, ensinando valores
básicos que serão levados futuramente para sempre na vida
dessas crianças”, enfatizou ele.
Levando a fraternidade e
união, as escolas mobilizaram
maior parte de seus estudan-

tes, profissionais e colaboradores, produzindo espetáculos
musicais dignos dos grandes
shows produzidos pela Broadway. Presenteando familiares
e demais pessoas que estiveram prestigiando o evento a
uma viagem dos contos infantis, aos anos 80 e 90; de passos de ballet ao som envolvente
das danças latinas; e entre
outros, não deixando nenhum
estilo musical de fora.
Superando as expectativas e
já pensando no próximo evento,

benefícios ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente,
por 10 anos.
A reportagem do Página
Um tentou ouvir o prefeito
municipal a respeito da sentença, porém, não foi atendida

em suas ligações. Já a Viação Cidade de Castro atendeu à reportagem, por meio
de seus advogados. E, de
acordo com o profissional que
falou com a equipe de jornalismo, a empresa irá recorrer
da decisão. “Até agora, houve
três ações com base nos mesmos fatos, das quais, duas a
empresa venceu. Nesta terceira, porém, a decisão não foi
favorável. Como a ação ainda
não transitou em julgado, ou
seja, como ainda há prazo,
iremos recorrer, junto aos
Tribunais Superiores, assim
como, certamente irão fazer
os demais citados”, destacou
o advogado.
O profissional também falou
à reportagem sobre as acusações nas quais a Viação Cidade
de Castro é apontada, por possível favorecimento no processo
licitatório e por repasse de propina ao prefeito. Segundo ele,
a empresa teria registrado em
seu nome e tomado emprestado alguns ônibus, no período
da licitação, apenas para se
adequar às exigências do processo, além disso, ele afirmou
que, como foi vencedora do
certame, a empresa não precisaria fazer pagamentos extras
para manter-se na prestação do
serviço.

cheia de alegria, a secretária
municipal de Educação, Carla
Marcondes de Albuquerque, ressaltou a evolução que as escolas
passam de um ano para o outro,
assim como as superações.
“Hoje, vimos por meio dessas
apresentações, como o comprometimento de nossos profissionais possibilitam eventos que
não deixam nada a desejar. Pelo
contrário, nos surpreendem,
emocionam, e fazem transbordar de alegria e gratidão. Vimos
também, profissionais saindo de
suas funções que muitas vezes
pelo cotidiano tornam-se rotina,
e puderam mostrar seu talento,
assim como aqueles, que são
introvertidos, deixaram a vergonha de lado, e pelo espirito de
coletividade, dançaram como se
ninguém estivesse os olhando”,
disse ela. E completou “Para o
próximo ano, já prevemos um
evento ainda maior, lembrando
que nossa cidade completará
seu bicentenário, tenho certeza,
que nossas crianças e profissionais irão fazer um espetáculo
lindíssimo”, finalizou.

Programa de Resistência às
Drogas formou 624 alunos
Da Assessoria
O Programa de Resistência
às Drogas e à Violência, Proerd,
formou na sexta-feira (7) 624
alunos de escolas municipais de
Castro. A solenidade foi realizada
no Ginásio de Esportes Padre
José Pagnacco com a presença
de autoridades civis, militares e
pais de alunos.
Com o grito de Guerra "Hoje
é dia de Proerd", os alunos fizeram o juramento, cantaram o hino
do Proerd e receberam o leão
Daren, mascote do programa.
Os representantes das escolas
que tiveram as redações selecionadas, receberam prêmios.
Duas redações foram lidas para
os presentes, e para os diretores
foram entregues certificados.
O subcomandante da Patrulha Escolar Comunitária, Mauro
Cesar Marcondes, destacou o trabalho feito pelos professores. "É
um trabalho incansável para ensinar e educar nossas crianças para
garantir o futuro delas. Vocês são
os nossos mestres", disse.
A secretária municipal de
Educação, Rejane de Paula

Nocera, destacou que lições do
Proerd conscientizam as crianças, preparando-as para resistirem às drogas e à violência.
"É sempre uma alegria ver que
os alunos recebem o Proerd da
melhor forma possível, aprendem
e levam o aprendizado para uma
vida toda. É uma parceria com
a Polícia Militar que muito nos
honra", ressaltou.
O secretário de Gestão
Pública, Mauricio Fadel, parabenizou todos os envolvidos no
programa. "Esse é um projeto
importante para a educação das
nossas crianças, que são o futuro
da nossa cidade", destacou.
Programa
O Proerd é uma parceria
entre a Polícia Militar do Paraná,
secretarias municipais de Educação e rede de ensino particular.
Em um trabalho conjunto, oferece atividades educacionais em
sala de aula durante um trimestre
letivo. São dez lições de uma cartilha para prevenir o uso indevido
de drogas entre crianças e adolescentes, além de abordar também sobre violência e bullyng.

COMPRE NAS LOJAS CREDENCIADAS E CONCORRA A UM CARRO 0 KM

Classificados a partir de R$ 2,00
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BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO USADO
Vendo barracão, preço ótimo. Um
galpão de 100 m² por R$ 9.000,00
e um galpão de 120 m² por R$
11.000,00. Em ótimo estado. Fone
(41) 9 9648-9160.
VAZ
CONSTRUÇÃO CIVIL
Pedreiro e carpinteiro em geral,
encanamento, pisos cerâmicos e
outros. Maiores informações tel.:
99917-1315 (whats).

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

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

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

(42)

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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

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

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.

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

Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Empregada Juramentada – Portaria nº 02/2016

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.

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.

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

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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROSELI BONFIM JONKER, torna público que irá requer ao IAP, a
Renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade de
PRODUÇÃO DE OVOS, implantada na localidade de CAMPINAS,
PIRAÍ DO SUL/PR.
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CASTROLANDA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
FRANS BORG
Diretor Presidente

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
JOSE CARLITO FLUGEL, torna público que recebeu do IAP, a Licença
Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA FRANGO DE
CORTE, implantada na localidade de CAPINZAL, PIRAI DO SUL/PR.

A
G
E
N
D
A
S

Castro-PR, 13 de novembro de 2018. À Cooperada: EMILIA
MARTINS TOKARSKI, Matrícula n.º 1.876, Rod PR 151, Diamante
e/ou Fazenda Serra Grande – Várzea, CEP 84200-000, Jaguariaíva –
Paraná. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária.
Prezada Cooperada, Rezam a Lei n.º 5.764/1.971: “Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar
ao interessado a sua eliminação.” e o Estatuto Social da Castrolanda –
Cooperativa Agroindustrial Ltda: “Art. 19 - ... § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.”. Sendo assim,
ora comunicamos V.Sa. que a Diretoria Executiva da Castrolanda, na
reunião de 06-11-2018, aprovou a sua eliminação do quadro social
nos seguintes termos: “ELIMINAÇÃO DE COOPERADO Matricula
1.876 – EMILIA MARTINS TOKARSKI: O Assessor Jurídico, Sr. Emanuel Bento de Almeida, cumprindo determinação do Conselho de
Administração, foi encaminhado notificação ao cooperado matrícula
n.º 1.876 – Emília Martins Tokarski para lhe informar sobre a decisão de instaurar processo administrativo para apurar e julgar infrações
legais e estatutárias. Relatou que o cooperado foi notificado por Edital
no Jornal Pagina Um em 26-09-2018 e que não apresentou defesa no
prazo de 30 (trinta) dias concedido, vencido em 26-10-2018. Diante
do exposto, a Diretoria Executiva deliberou e decidiu unanimemente
pela eliminação do cooperado matrícula n.º 1.876 – Emília Martins
Tokarski, por deixar de cumprir com obrigações contratadas com
a Cooperativa, por ter dívida vencida, não paga e protestada de R$
12.906,94 (doze mil, novecentos e seis reais e noventa e quatro centavos), com fundamento no Art. 19, § 1.º, “d”. Por unanimidade, foi
determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo
na ficha de matrícula do cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhe encaminhasse cópia da presente decisão no
prazo de até 30 (trinta) dias. Outrossim, com fundamento no Art. 21,
do Estatuto Social, foi definido proceder o uso de créditos de contas
capital, movimento e produções, sobras e produtos depositados do
cooperado para amortizar os débitos existentes;”. Cordialmente,

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JONDINO CASAGRANDE, torna público que irá requer ao IAP, a
Renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade de
AVICULTURA DE CORTE, implantada na localidade de POTREIRO
DO BITUMIRIM, IPIRANGA/PR
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
JONDINO CASAGRANDE, torna público que recebeu do IAP, a
Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA DE
CORTE, implantada na localidade de POTREIRO DO BITUMIRIM,
IPIRANGA/PR.

Eu, Valmir Ribeiro dos Santos, estado civil: solteiro, inscrito no CPF
não informado e no RG n° 687.635-5. Por ser expressão da verdade,
relatou que perdeu/extraviou de 5 blocos de notas (01-250) de notas
fiscais. As quais estão no nome da empresa Quadros e Boch LTDA.
Castro, 07 de Dezembro de 2018.

3/aor — oar — sur. 4/éden — ivan. 5/takai. 6/vectra. 10/assíncrono.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JOSE CARLITO FLUGEL, torna público que irá requer ao IAP, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de CAPINZAL,
PIRAI DO SUL/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
ROSELI BONFIM JONKER, torna público que recebeu do IAP, a
Licença Ambiental de Operação para a atividade de PRODUÇÃO DE
OVOS, implantada na localidade de CAMPINAS, PIRAÍ DO SUL/PR.

TERÇA-FEIRA, 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018
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TENTOU CRUZAR RODOVIA

Idoso morre em acidente na BR-277
Divulgação

Homem de 91
anos não viu
outro carro ao
cruzar rodovia

HOMEM VAI EM CANA

Civil apreende arma ilegal
Divulgação

Da Redação
Grave acidente na tarde
deste domingo (9) deixou uma
pessoa morta e outras duas
feridas no quilômetro 234 da
BR-277, trevo de Fernandes
Pinheiro. O acidente envolvendo uma Ecosport e um
Cherry aconteceu perto das
15h40, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal (PRF)
que esteve no local.
Segundo o que apurou-se,
um idoso de 91 anos dirigia a
Ecosport e tentou cruzar a rodo-

Motorista chegou a se socorrido, mas veio a óbito no hospital

via, mas não percebeu a aproximação do outro carro, sendo
atingido lateralmente. Ele chegou a ser socorrido com com
lesões graves e encaminhado

a um hospital de Guarapuava,
mas não resistiu aos ferimentos
e morreu pouco tempo depois,
perto das 19 horas.
Osoutros dois ocupantes da

NO ARAUCÁRIA

Ladrões
abastecem
moto e dão voz
de assalto
Da Redação
A ousadia dos ladrões não
tem limites. Dessa vez o alvo
foi um posto de combustíveis
localizado na Avenida Prefeito
Roni Cardoso, no Jardim Araucária. Por volta das 19h45, dois
ladrões em uma motocicleta azul
surpreenderam clientes e funcionários ao darem voz de assalto.
Para a Polícia Militar, a
ação criminosa aconteceu após
a moto ser abastecida. Na hora
de pagar, um deles teria sacado
uma arma de fogo e anunciado
o roubo. Além dos celulares, um
dos ladrões atirou em direção à
loja de conveniência, por sorte
não atingindo ninguém.
Mesmo após buscas pela
região, nenhum suspeito da pratica criminosa havia sido preso.
O caso segue sob investigação.

NO CANTAGALO

Homem é preso
por embriaguez
ao volante
Da Redação
Homem de 50 anos apresentando sinais visíveis de embriguez, acabou detido na manhã
de domingo (9), por volta das
10h30, quando dirigia o seu
carro em alta velocidade pela Rua
Kary Josephe Holffman, bairro
Cantagalo, em Castro. Dentro do
veículo Prisma havia outros três
ocupantes, que foram liberados.
Realizado o teste de etilômetro no motorista, acusou-se 0,62
mg/l. Diante ao fato, o condutor
foi encaminhado por policiais militares à 43ª DRP, para as devidas
providências.

VILA FARIAS

Motociclista
em zig zag
acaba detido
Uma motocicleta de 42 anos,
transitando em zig zag pela Avenida Prefeito Ronie Cardoso,
na Vila Farias, fez com que uma
equipe da polícia militar de Castro o abordasse. A ocorrência se
deu no domingo (9), por volta
das 22 horas.
Realizado o teste de etilômetro no motociclista, foi constatado 0,99 mg/l. Diante dessa
informação, o piloto foi conduzido à delegacia da polícia civil
para as devidas providências.

Ecosport foram levados para a
Santa Casa de Irati e não correm risco de morrer. Nenhum
ocupante do veículo Cherry
ficou ferido.

NO GUARAREMA

Passam por clientes para roubar
Dois suspeitos armados adentraram a uma empresa no Guararema, isso por volta das 11h30
de sábado (8), e se passaram
por clientes. Sem despertar suspeitas, seguiram até o escritório
para efetuar uma compra, onde
deram voz de assalto. Na sequên-

cia, amarraram duas pessoas que
estavam no local e pediram pelo
dinheiro que iria ser pago a funcionários. Como não localizaram,
agiram de maneira violenta com
as vítimas e ainda subtrairam um
veículo. Não satisfeitos, ainda
foram a residência ao lado e rou-

baram diversos objetos, além de
cheques, evadindo-se em rumo
ignorado.
O veículo roubado foi identificado como sendo um Renault
Sandero, de cor branca, placas
AXO-4376, ano 2013, da cidade
de Castro.

PORTAVA ARMA BRANCA

Preso indivíduo que ameaçava
Dois indivíduos se empurrando em via pública, nas primeiras horas de domingo (9),
chamou a atenção de uma equipe
da polícia militar que realizou a
abordagem na Rua Dr. Javert
Madureira, Vila Rio Branco. Rea-

lizada revista, foi constatado que
um deles estava em posse de uma
faca. Segundo relatos obtidos
por testemunhas que estavam em
uma choperia, o portador da faca
teria sido retirado do local após
causar transtorno. Ao sair, come-

çou a fazer ameaças, inclusive,
teria dito que “voltaria e passaria
chumbo em todos que estavam no
local”. Diante aos fatos, o indivíduo foi encaminhado ao cartório
da polícia militar para a lavratura
do termo circunstanciado.

COM LEITE

Policias salvam bebê afogado
Em meio a tantas tragédias,
um final feliz para policiais militares
que agiram rápido para salvar um
bebê de apenas um ano de idade,
afogado com leite materno. Eles
estavam de plantão na noite deste
domingo (9), na sede da 1ª Companhia da PM, Parque Ambiental,

quando às 23h50 foram chamados
para atender o caso.
De acordo com os policiais, os
pais da criança foram até a sede da
PM desesperados pedindo ajuda.
Enquanto um policial acionou
equipes do Samu, outro conseguiu
fazer a criança respirar, realizando

a manobra de Heimlich.
Como a criança recuperada,
os familiares preferiram seguir
até o Hospital da Criança, onde o
bebê foi examinado. Após a alta,
a família retornou até a sede da
polícia militar para para agradecer aos policiais.

ESTAVA EMBRIAGADO

Motorista é detido após acidente
Homem de 32 anos, em
estado grave, foi encaminhado
a um hospital de Ponta Grossa
após envolver-se em acidente de
trânsito na BR-373, em Guamiranga. Era final de tarde de
sábado (8), quando um motocicleta colidiu com um carro no
quilômetro 248 da rodovia.
Para a Polícia Rodoviá-

ria Federal, a batida entre o
Astra de São José dos Pinhais
e a motocicleta de Guamiranga
causou lesões graves no piloto
da moto, que socorrido pela
equipe de resgate da concessionária Caminhos do Paraná, foi
encaminhado para atendimento
hospitalar com fratura na perna.
O motorista do carro escapou

ileso da batida, mas o etilômetro apontou 0,20 miligramas de
álcool por litro de ar expelido
pelos pulmões.
Diante do resultado, o
homem foi levado até a delegacia
da Polícia Civil e responderá por
pratica de lesão corporal culposa
na direção de veículo, com pena
de até cinco anos de reclusão.

Homem de 51 anos acaba preso
Da Assessoria
Na manhã de domingo (9) os
Investigadores de Castro e Piraí
do Sul cumpriram mandado de
busca e apreensão em uma residência da localidade de Piraí

Mirim. No local eles encontraram
uma espingarda, munições e pólvora. Também foi preso em fragrante o homem de iniciais C.V.,
51 anos, investigado pela prática
de crime de posse ilegal de arma
de fogo, acessório e munições.

POR TRÁFICO DE DROGAS

Mulher acaba na cadeia
Divulgação

Da Assessoria
Durante a manhã de segunda-feira (10), a Polícia Civil de
Castro cumpriu Mandado de Prisão por tráfico de drogas.
O alvo da polícia foi A.M, de
31 anos de idade, que acabou
presa e entregue na carceragempública de Castro, onde encontra-se a disposição da Justiça.

Civil cumpre mandado

FILA DO SUS

Gaeco investiga fraude
O Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco), do Ministério Público do
Paraná, cumpriu na manhã desta
segunda-feira (10), 12 mandados de prisão temporária e 44
mandados de busca e apreensão
expedidos pelo órgão especial do
Tribunal de Justiça do Paraná. A
ação faz parte da Operação Mustela, que investiga agentes públicos e médicos, em organização
criminosa que cobrava indevidamente de pacientes para furar a
fila do Sistema Único de Saúde.
As prisões temporárias foram
determinadas contra dois médicos, assessores, secretárias e

intermediadores, um deles vereador em Bandeirantes. Os mandados de busca são cumpridos
em dez cidades (Curitiba, Campo
Largo, Marechal Cândido Rondon, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Telêmaco
Borba, Bandeirantes, Campo
Magro, Colombo e Siqueira Campos), atingindo o gabinete de um
deputado estadual na Assembleia
Legislativa, o diretório de um partido político, hospital e clínicas.
As investigações foram iniciadas há cerca de 18 meses na
Promotoria de Justiça de Campo
Largo. Informações são do Ministério Público do Paraná.

NA SEGUNDA-FEIRA

Posse ilegal de arma dá cana
Divulgação

Da Assessoria
Na tarde de segunda-feira
(10), a Policia Civil de Castro prendeu D.L.S, 42 anos,
que possuia em seu desfavor
Mandado de Prisão por posse
irregular de arma de fogo.
Sem resistir a voz de prisão, ele
foi recolhido na Cadeia Publica
de Castro e encontra-se a disposição da Justiça.

Recolhido a carceragem
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“ A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade.”
Clarice Lispector (*10/12/1920 +09/12/1977)

Encontro em Foz de Iguaçu
Um grupo de jornalistas e colunistas sociais se reuniu em Foz de Iguaçu para uma confraternização de final de ano. O grupo
visitou diversos pontos turísticos e conheceu em primeira mão o Blue Park, que abre ao público a partir de 15 de dezembro.

Blue Park
Divulgação / João Marcelo Mazzo

O grupo Mabu Thermas Grand Resort, representados por
Malu Barreto, Gerente Geral de Marketing; Edmilson
Pereira, Gerente Operacional e Luiza Piloto,
Coordenadora de Marketing recebeu a imprensa e
apresentou em primeira mão as novidades do novo
empreendimento do Mabu, o Blue Park. O Blue Park
conta com opções para todas as idades, com mais de
62 mil m² de diversão e aventura para a família com
atrações aquáticas, lojas e opções gastronômicas.

Cataratas do Iguaçu

Divulgação

Malu Barreto, com seu carisma e profissionalismo
recebeu a imprensa e apresentou as novidades do
Blue Park. O maior parque aquático do sul do Brasil
leva a praia para Foz do Iguaçu com
atrações incríveis e uma infraestrutura completa que
proporcionará momentos inesquecíveis. Praia Termal com
ondas de até 1,20 de altura, Área Kids, Rio Lento, Toboáguas,
Bar molhado, Lojas, Gastronomia, muita alegria, diversão e lazer
para toda a família, fazem parte do Complexo Blue Park.

Divulgação

Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Novas Maravilhas
Naturais do Mundo, principal ponto de turístico de Foz
do Iguaçu visitado pelo grupo, onde foi servido um
delicioso almoço no Restaurante Porto Canoas.

Kattamaram

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Passeio no Kattamaram, momentos únicos com a
possibilidade de contemplar o encontro entre os Rios
Iguaçu e Paraná, que fazem divisa entre Brasil, Argentina
e Paraguai, formando a tríplice fronteira. Com tecnologia
naval de última geração, o Kattamaram é uma
embarcação segura e confortável, com ambiente
climatizado, solário e completo serviço de bar e
restaurante, lanches e porções, que proporciona a
oportunidade de conhecer Foz do Iguaçu, Paraguai e
Argentina por outro ângulo, através do rio Paraná o 8º
maior rio do mundo em volume de águas.

Parque das Aves

Divulgação

Um passeio essencial para quem visita Foz do Iguaçu,
o Parque das Aves é um centro internacionalmente
reconhecido de recuperação e conservação de
aves, com mais de 1320 aves, abrangendo cerca
de 143 espécies, localizado em meio à rica e
exuberante Mata Atlântica com 16,5 hectares,
mantidos para formar o melhor habitat para os animais.

Ice Bar

Divulgação / Wall Barrionuevo

O grupo de imprensa conheceu outra novidade de Foz,
o Ice Bar. O bar de gelo faz parte do complexo
Dreamland e conta com o sistema open bar, com
diversas opções de bebidas alcoólicas e não alcoólicas,
drinks especiais e DJ que anima o pessoal a dançar e
se aquecer, em uma experiência original e divertida.

Divulgação

A 12 km das Cataratas do Iguaçu, o Mabu Thermas
Grand Resort está localizado sobre a maior fonte
de águas termais do planeta, o Aquífero Guarani.
As águas se renovam a cada 4 horas e afloram nas
piscinas e praia do complexo, com aproximadamente
36° C, a mesma temperatura do corpo humano.
Os sabores e aromas da gastronomia é outro
diferencial, que o grupo de convidados pode
conferir em um delicioso almoço.

Dreamland

Divulgação

O Complexo Dreamland recebeu o grupo de
imprensa em seus atrativos. O Museu de cera com
réplicas de 80 celebridades e personalidades mundiais,
em tamanho natural e em 16 cenários diferentes e
Vale dos Dinossauros, que leva o visitante para uma
caminhada ao ar livre, com 20 dinossauros
animatrônicos que possuem movimentos e sons.

Rafain Churrascaria

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Quem visita Foz do Iguaçu, não pode deixar de conferir
o espetáculo Iporã lendas, da Rafain Churrascaria, que
apresenta um show de cores, luzes, ritmos, folclore,
costumes e cultura. Em origem tupi-guarani, o show
apresenta a Lenda das Cataratas e a diversidade
cultural de nove diferentes países da América Latina,
Paraguai, Andes 'Bolívia, Peru, Chile', Uruguai, México,
Argentina, Países Caribenhos e Brasil.

