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EM TIBAGI

A Loja Maçônica Fraternidade Castrense está
completando 142 anos de fundação neste sábado
(15). Para comemorar o aniversário, o presidente
da entidade, Cristiano Kugler, e os maçons castrenses irão promover sessão magna pública, aberta à
página 5
convidados e à imprensa.

Divulgação

Carambeí
terá mais três
academias

Divulgação / Prefeitura de Tibagi

ao ar livre

'NOTA PARANÁ'

Cida entrega prêmios
Divulgação / José Fernando Ogura

Divulgação

taques e Plauto

Carambeí foi contemplado
com mais três academias ao
livre. Os recursos, na ordem
de R$ 69 mil, foram viabilizados através de emenda
parlamentar do deputado
estadual Plauto Miró (DEM).
Plauto entregou ao chefe de
gabinete da Prefeitura de
Carambeí, Márcio Taques, a
autorização para homologapágina 3
ção da licitação.

Castro realiza
segundo
campeonato
de kickboxing
página 5

MST pede ajuda
ao MP-PR

AGRICULTOR de

Porto Barreiro foi o ganhador de R$ 200 mil, já o segundo prêmio foi para Ponta Grossa

Divulgação / Castrolanda

Natal Encantado será no domingo

Castro aprova
lei que proibe
malabaris
nos semáforos
Pauliki ganha
reconhcimento
da Assembleia

13º salário do
funcionalismo entra
na conta neste sábado.
São R$ 6 milhões
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A governadora Cida Borghetti entregou nesta sextafeira (14) os três principais
prêmios do 37º sorteio do Programa Nota Paraná, durante
cerimônia na sede da Sanepar,
em Curitiba. Um agricultor do
município de Porto Barreiro,
uma auxiliar administrativa de
Ponta Grossa e um servidor
público federal de Curitiba
foram os ganhadores de R$
200 mil, R$ 120 mil e R$ 80
mil, respectivamente. página 3

ainda sem definição

A magia do natal tomará conta da Colônia
Castrolanda neste domingo (16). A partir das
20h30 acontece a apresentação do tradicional
Natal Encantado, onde corais se apresentam
nas janelas do Memorial da Imigração Holanpágina 5
desa (Moinho da Castrolanda).
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Fraternidade Castrense
comemora 142 anos

Natal Sonho de
Luz no interior
O distrito de São Bento,
em Tibagi, recebeu uma
programação especial do
Natal Sonho de Luz nesta
terça-feira (11). O público
pode acompanhar a Parada
Natalina, que percorreu a
Avenida Donato Marcondes
desde o Colégio Estadual
Baldomero até à Escola Municipal São Bento. página 4
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Durante a semana integrantes
do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) de Castro se reuniram com promotores
do Ministério Público (MP-PR)
e representantes do Governo do
Estado, para tentar solucionar as
ocupações em áreas locais, que
ainda estão irregulares. página 5

câmara de piraí do sul

Samir é eleito
sem a maioria

apresentação acontece nas janelas do moinho holandês

O vereador Samir Jayme
(DEM) deve conduzir a Câmara
de Piraí do Sul no biênio 20192020. A chapa encabeçada por
Jayme foi declarada vencedora durante a sessão desta semana, pelo
atual presidente da Casa, vereador
Marcio do Gás (PMB). Ele obteve
página 3
4, dos 9 votos.
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho
FUMAÇA BRANCA
Até o fechamento dessa
edição, ainda não era certo que
Sandro Alex aceitaria a pasta
de Infraestrutura e Logística de
Ratinho Junior. Em uma conversa
rápida por whatsapp, na manhã
dessa sexta-feira (14), ele diazia:
"vamos ver se sai fumaça branca
neste final de seamana", fazendo
alusão a tradição dos cardeais
na escolha de um Papa. Quando
soltam fumaça branca pela chaminé, é sinal que foi escolhido o
novo pontífice.

13º SALÁRIO ABENÇOADO

Município irá desembolsar para
pagar o 13º salário de 2305
funcionários público de Castro. O valor é um alento para
o comércio local que aguarda
com expectativa boa parte desse
montante. O dinheiro estará
creditado a partir da zero hora
desse sábado.
ALEGRA
Neste sábado (15), a Alegra irá espalhar a magia natalina com uma carreata de Natal.
Papai e Mamãe Noel vão passar
pelas quatro regiões de atuação
das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, que constituem
a marca Unium, nas cidades
de Arapoti, Castro, Carambeí e
Ponta Grossa. A carreata vai distribuir balas e fazer um convite
para que as pessoas se engajem
no espírito natalino de paz e luz.
Com músicas e saudações, a
marca Alegra vai desejar a todos
um Feliz Natal e Ano Novo.

SOCAVÃO
Não será dessa vez que
o asfalto ligando o distrito do
Socavão a Castro, na PR-090,
sairá do papel. Na terça-feira
(12), a licitação para o asfaltamento dos 9 quilômetros foi
suspensa pela segunda vez,
novamente a pedido de participantes do certame. Anunciada
durante a visita da governadora
Cida Borghetti ao município
no mês de maio, o asfalto é
bastante aguardado por quem
trafega por essa estrada empoeirada em dias secos, e lamacenta quando chove.

FINALISTA
A startup Agroconforto, de
Castro, foi finalista da competição Ideas for Milk – Desafio de
Startups, que tem como objetivo
gerar negócios lucrativos, com
foco em soluções para aumentar a eficiência de um ou mais
segmentos da cadeia produtiva
do leite no Brasil. Mais de 60
propostas foram inscritas nesta
edição do evento e sete foram
selecionadas para o desafio
final, que aconteceu no final de
novembro, em São Paulo.

SOCAVÃO II
Agora se a licitação foi
novamente suspensa às vésperas do Natal, como é possível
um funcionário da administração pública de Castro afirmar
que o asfalto iniciará em janeiro
de 2019, e a empresa vencedora é a Moro. Ai, tem!
CÂMARA DE PIRAÍ
Posso morrer e ainda não
verei tudo. Em Piraí do Sul, a
única chapa inscrita em tempo
hábil para concorrer à presidencia da Câmara Municipal obteve
quatro votos favoráveis e cinco
contrários, e mesmo assim foi
considerada vencedora. Quem
perdeu, promete que recorrer.

FINALISTA II
Conforme CEO da startup,
Hugo Leonardo Petla Silva,
esta é a segunda vez que a
startup participa do desafio, o
que permitiu ampliar a rede de
relacionamento com produtores
e empresas ligadas ao agronegócio. “Estar entre as melhores
startups no cenário nacional é um
diferencial para nossa empresa,
que está se preparando para
entrar no mercado”, disse.

DINHEIRO
R$ 6 milhões é o valor que o

15/12 - Dia do Arquiteto / Dia do Jardineiro
Dia da Mulher Operadora do Direito (Dia da Advogada)
16/12 - Dia do Reservista
17/12 - Dia do Pastor Presbiteriano

Em uma economia que dá sinais de recuperação, a
liberação dos R$ 6 milhões do 13º salário do funcionalismo público de Castro, não poderia vir em melhor
hora. Há dez dias do Natal, o tão aguardado dinheiro
que começa a circular neste sábado é a garantia de
lojas cheias e muitas vendas. É certo que boa parte
desse montante vai ficar para pagar aquela conta que
se arrasta há meses, IPVA do carro, e escola dos
filhos, mas segundo previsões 50% irão gastar o 13º
salário com presentes. Roupas e acessórios, brinquedos e calçados estão no topo da lista dos produtos
mais desejados, mas existe procura prá tudo. Então,
boas compras!

Um balde de água fria no '0,8%'
O governo celebra esfuziante o
fato de “o PIB ter subido 0,8% no
último trimestre”, segundo dado
divulgado pelo IBGE. Grande
legado! Será?! Muito embora este
número não tenha se verificado nos
três anos anteriores o valor prático
desse indicador, pelo que temos
observado nas ruas, é próximo a
zero, ou seja, nulo.
A “foto do Brasil” exibe nossa fratura exposta: falta gente produzindo e
muita gente não consegue consumir.
O quê? Um pouco de tudo.
Uma simples caminhada pelos
corredores de shopping centers
semana após semana, em centros
urbanos como Rio, São Paulo e Belo
Horizonte, choca pelo número de
lojas que vão se fechando. As que
não fecharam colocam cabideiros de
roupa para fora das suas cercanias
liquidando o que podem. Livrarias
outrora pujantes abrem falência.
Por esses dias ouvi surpreso um
amigo, exímio diretor de arte de uma
agência de publicidade, que julgava
promissora, lamentar sua demissão.
“Acho que vou voltar a ser mecânico de carro”, disse-me o cara,
resignado. Com todo o respeito
aos mecânicos, mas o Murilo é um
grande publicitário. Cada vez que
ando de uber e escuto a trajetória
de vida do motorista — eles adoram
falar, se sentem diante de um psiquiatra — percebo cada vez menos
engenheiros, administradores, médicos, jornalistas, dentistas e até advogados no mercado. Todos trocam, a
maioria forçosamente, as profissões
que escolheram pelo volante que
salva o café da manhã de cada dia.
Que pessimismo! A questão é
que este 0,8% se transfere para a
atividade produtiva a passos de tartaruga com alzheimer. A distância
entre o otimismo de Brasília e o que
se verifica em cada cidade brasileira
é incalculável. Algumas profissões
se verificam estagnadas ainda que
seus profissionais sejam criativos
e busquem alternativas; em outras
se trabalha arduamente e se ganha,
monetariamente, pouquíssimo.
Verdade que o atual governo
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federal assumiu um país nas cinzas,
mas a estratégia de recuperação
não trouxe qualquer resultado real
a ser celebrado. Observa-se um
movimento migratório de cariocas,
paulistanos e mineiros, sobretudo,
deixando suas cidades para buscar
outros pontos do Brasil com mercados ainda atraentes e com um custo
de vida bem mais baixo. Morar e
pagar as contas em uma cidade como
o Rio de Janeiro, por exemplo, é um
“desafio de Hércules” que requer
“paciência de Jó”.
Neste aspecto os estados do
Paraná e de Santa Catarina, com o
agronegócio e a indústria de diversos insumos, se colocam de maneira
protagonista diante de estados em
falência econômica e administrativa
como Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Rio Grande do Sul. Apenas para
citar um recorte desse fenômeno,
expresso em minha rede social, na
qual estão não apenas profissionais
de Comunicação, mas gestores de
seus negócios, engenheiros, técnicos, entre outros, inúmeros amigos e conhecidos se mudaram para
estados com mais perspectivas, com
destaque para os da região Sul.
Parte do mercado assiste um
avanço das plataformas digitais, mas
muito pouca gente adquire expertise suficiente para ser absorvida
por esta onda. Há um abismo entre
quem domina o high tech e quem
vive à margem da penúria. Enquanto
isso, a cada novo ano uma fornada
de jovens ao menos se candidata a
esse mercado em transformação. A
eles sugiro: sejam protagonistas, não
esperem o vento lhes dizer que direção devem seguir.
Mais do que um governo que
celebre 0,8% esperamos de janeiro,
e dos meses subsequentes, um novo
governo que tenha a exata noção do
quanto esses 0,8% estará beneficiando a geladeira e a conta bancária
de cada brasileiro que realmente se
dispõe a trabalhar.
* Alexandre Peconick
é jornalista e mora
no Rio de Janeiro (RJ).
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A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Quero mudar de área. E agora?
* Marianna Greca
Quem não passou a adolescência ouvindo a palavra “vestibular”,
talvez ainda esteja imune às várias
armadilhas que o tempo revela. Se
a carreira é uma delas, esse texto
é para você. Afinal, o que considerar ao mudar de carreira? O dilema
de muitos é que, aos 17 anos, nos
deparamos com algumas decisões
que nem mesmo aos 27 estamos tão
certos sobre qual caminho tomar. De
qualquer maneira, somos ensinados
a fazer "o que gostamos". Mas se
você foi ensinado a escolher o que te
agrada desde o início, você pode se
perguntar: "como vim parar aqui"?
Faço parte da geração Y, um
grupo orientado pela satisfação profissional, talvez acima da busca pela
própria estabilidade. Quando ingressamos no mercado de trabalho,
nosso perfil profissional surpreendeu as gerações anteriores e fomos
celebrados pela nossa versatilidade,
conectividade e senso de autonomia.
Hoje, minha visão sobre o nosso
perfil é menos romântica quanto ao
mercado que construímos. Tivemos
- e ainda temos - um oceano de
escolhas, de cursos, de carreiras,
de trabalhos informais como freelancers e até de materiais gratuitos
na web capazes de nos ensinar a
executar qualquer habilidade que
venhamos a precisar, mas isso tem
consequências.
Esse mundo de possibilidades
nos torna constantemente insatisfeitos e instáveis quanto ao nosso
curso profissional e pessoal. Mudamos de ideia o tempo todo, porque
nos foi intitulado o direito de fazê-lo
sempre que conveniente. E isso nos
privou de uma linha norteadora que
agregaria a construção, ao invés da
dispersão na qual tantas pessoas da
minha geração se encontram em tantos aspectos da vida.

Dia

Podemos e devemos explorar
as possibilidades de trabalho, mas
temos que fazer essas experiências
serem construtivas, e não ferramentas de procrastinação. Estamos deixando de construir carreiras sólidas
e adquirir real consistência para as
nossas vidas? Pelo contrário. Permanece o valor do trabalho com propósito, de buscar aquela carreira que
realmente dialoga com nossos valores e habilidades que são só nossas.
Vamos construir nossa linha norteadora a partir disso, mesmo que isso
signifique buscar uma nova área de
atuação.
Além do mais, a maneira como a
civilização moderna está organizada
faz com que estejamos trabalhando
o tempo todo. Sem falar no cenário econômico brasileiro, que, para
todos os efeitos, criou uma verdadeira cultura de desapego de empresas, equipes e modelos de trabalho.
Então, por que não estamos trabalhando naquilo em que realmente
acreditamos?
Mas dessa vez, sem pensar em
vestibular. Vamos nos apropriar
desse universo de informações,
dessa cultura colaborativa, das nossas experiências anteriores (mesmo
que em uma área distante da desejada) e construir, com autonomia,
foco e objetividade, a vida que desejamos. Não porque estamos procurando algo mais legal para fazer, mas
porque queremos dar à nossa força
de trabalho, acima de tudo, um verdadeiro significado.
* Marianna Greca é
publicitária por formação
e coordena a frente de
Formação Complementar
do Centro Europeu,
uma das principais escolas
de profissões do mundo.

Previsão do Tempo - Castro*

Sexta
14/12

Clima

Temperatura

Umidade

30 ºC
17 ºC

69%
72%

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

Sábado
15/12

31

ºC

17 ºC

85%
93%

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

Domingo
16/12

30 ºC
17 ºC

72%
74%

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

Segunda
17/12

26 ºC
18 ºC

90%
94%

Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 14/12/2018
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NOTA PARANÁ

Cida entrega prêmios aos felizardos
Divulgação / José Fernando Ogura/ANPr

Nesse sorteio
valores foram
multiplicados
por quatro
Da Assessoria
A governadora Cida Borghetti entregou nesta sexta-feira
(14) os três principais prêmios
do 37º sorteio do Programa
Nota Paraná, durante cerimônia
na sede da Sanepar, em Curitiba. O programa é coordenado
pela Secretaria de Estado da
Fazenda.
Um agricultor do município
de Porto Barreiro, uma auxiliar
administrativa de Ponta Grossa
e um servidor público federal de
Curitiba foram os ganhadores de
R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$
80 mil, respectivamente. Neste
sorteio especial de Natal, o valor
dos prêmios principais foi multiplicado por 4.
Cida disse que o Nota Paraná
é um programa importante para
o cidadão e para o Estado e que
deve ser mantido e ampliado.
Com o Nota Paraná, afirmou, o
contribuinte tem a oportunidade
de ver o retorno do seu dinheiro,
não só em prêmios e em créditos, mas em melhorias em áreas
prioritárias. “Fico feliz em ver a
emoção dos ganhadores deste
mês, toda alegria em poder ajudar suas famílias neste Natal”,
disse a governadora.
Pai, tô rico
Para o agricultor Josmar

Segundo prêmio foi para a auxiliar administrativa, da cidade de Ponta Grossa, Ana Carla dos Santos
Daniel Lorete, de 22 anos,
morador do pequeno município de Porto Barreiro, na
região centro-sul do Paraná, a
primeira ligação que recebeu,
informando que ganhou o prêmio principal do Nota Paraná,
foi tratada com extrema desconfiança. “Quando me ligaram
fiquei com o pé atrás e até levei
na brincadeira. Não acreditei.
Eu não esperava essa notícia e
esse dinheiro veio em um bom
momento”, disse.
Somente depois de conferir o
bilhete no aplicativo e pedir conselhos da irmã é que o agricultor
passou a acreditar e comemorou
na primeira ligação para os pais:
“Pai, tô rico e não é primeiro
de abril”, festejou. A celebração

pela conquista do agora ilustre
morador da pequena cidade de
apenas 3,6 mil habitantes mereceu, inclusive, os cumprimentos
da prefeita, que fez questão de
parabenizar Josimar, que foi seu
aluno no ensino médio.
Sobre os planos para o prêmio, o jovem, que é casado, tem
um filho pequeno e trabalha na
propriedade dos pais, afirma
que pretende realizar um antigo
sonho e comprar a casa própria.
“O que sobrar será para o futuro
da minha família e seguir minha
carreira”, diz.

de 27 anos, moradora de Ponta
Grossa, deve ajudar na concretização de uma antiga aspiração
dela e do marido de abrir o próprio negócio. Quando foi informada da premiação do Nota
Paraná, a família se mostrou
desconfiada e demorou para
acreditar. “Até agora não caiu a
ficha, meu sentimento é de gratidão”, diz.
Para ela, o programa sempre
valeu muito a pena pelos resgates
dos créditos nas compras efetuadas e agora, mais do que nunca,
com a conquista de um valor mais
expressivo. “Agora vou incentivar
os outros familiares, só quem tá
vivendo esse momento sabe que
vale a pena participar do programa”, afirma.

Negócio próprio
O valor de R$ 120 mil conquistado pela auxiliar administrativa Ana Carla dos Santos,

AO AR LIVRE

Carambeí
terá mais três
academias
instaladas
Carambeí - O município de
Carambeí foi contemplado com
mais três academias ao livre.
Os recursos, na ordem de R$
69 mil, foram viabilizados através de emenda parlamentar do
deputado estadual Plauto Miró
(DEM).
Plauto entregou ao chefe
de gabinete da Prefeitura de
Carambeí, Márcio Taques, a
autorização para homologação
da licitação, após a publicação a
empresa vencedora da licitação
poderá realizar a instalação dos
aparelhos.
As comunidades beneficiadas
com as novas academias serão o
Catanduvas - instaladas ao lado
da nova quadra de grama sintética, Jardim Eldorado – na Rua
Jacarandá, nos fundos do CMEI
Santa Rita e no Jardim Central.

EM PONTA GROSSA

Mabel Canto
visita sistema
penitenciário
Ponta Grossa - Na tarde
desta terça-feira (11), Mabel
conheceu o sistema carcerário
de Ponta Grossa e região, bem
como conheceu a estrutura da
Cadeia Pública Hildebrando de
Souza, que atualmente mantém
sob custódia 902 detentos, sendo
822 masculinos e 80 femininos,
divididos em várias alas.
Para a segurança, unidade
conta com um sistema de câmeras, vigiado 24 horas por dia,
o trabalho da Polícia Militar no
monitoramento externo e agentes do Departamento Penitenciário (Depen), que realizam a
triagem de visitas e alimentos, a
revista pessoal, escolta e remanejamento de presos no interior
da unidade. Na ala feminina, as
agentes mulheres executam o
mesmo cuidado nesse processo.

A atuação correta, honesta
e técnica do deputado estadual Marcio Pauliki tem sido
valorizada por diversas entidades nas últimas semanas.
São instituições que foram
contempladas com o projeto
Nota Paraná Solidária, de
autoria do Pauliki. Com esse
programa, as notas fiscais sem
CPF são doadas para entidades sem fins lucrativos.
Com este repasse, as entidades conseguem ampliar seus
atendimentos na sociedade,
melhorar suas sedes, aprimorar a infraestrutura, adquirir
novos equipamentos, entre
outras benfeitorias. A ajuda é
tanto que o valor está sendo
fundamental, por exemplo,

Divulgação

instituições. “A gente é muito
grato durante todo tempo que
ele se dispôs a nos representar
e todo o trabalho sério em prol
das instituições e da cidade
de Ponte Grossa. Temos ele
como um amigo e uma pessoa
de caráter e de muita responsabilidade”, ressalta.
O presidente da Associação dos Deficientes Físicos
de Ponta Grossa, (ADFPG),
Cleverson Gomes, também
enviou mensagem de agradecimento ao Pauliki. “Nós
diretores funcionários e associados da ADFPG agradecemos ao deputado Pauliki por
todo apoio dado a nossa entidade, por todo trabalho feito
em prol das entidades sociais
de nossa cidade o nosso muito
obrigado”, assinala.

PROJETO AGUARDA SANÇÃO DO PREFEITO

Castro aprova lei que proíbe
malabares nos semáforos
Da Assessoria
A Câmara Municipal de
Castro aprovou, por unanimidade, o projeto de lei 18/2018
que proíbe a apresentação de
malabaristas nos cruzamentos
do Município. A proposição foi
apresentada pelo vereador Rafael
Rabbers (DEM) e visa proporcionar maior segurança para as
pessoas que utilizam as faixas de
pedestre. Agora, a lei segue para
sanção do prefeito.
“Não somos contra apresentações artísticas, no entanto, o
local escolhido pelos malabaristas não era o mais apropriado.
Muito deles ficavam sobre a faixa
de pedestres, utilizando facões
e materiais inflamáveis, dificultando a passagem de pedestres

e podendo ocasionar graves acidentes”, explica Rabbers.
Durante a discussão do
projeto, o vereador ressaltou
a necessidade de um espaço
adequado no Município para a
realização de apresentações de
artistas de rua. “Diversas vezes
foi discutido na Câmara Municipal a necessidade de criar um
espaço nas praças para receber
apresentações artísticas, inclusive há requerimentos do vereador Joel Fadel solicitando estes
espaços”, diz.
Apesar de ser um projeto
polêmico, o vereador Rafael
Rabbers acredita que conta com
apoio popular. “Fizemos enquetes nas redes sociais e obtivemos
grande apoio. Muitas pessoas
reclamaram que tiveram pro-

Como se cadastrar
Para se cadastrar basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.
br, clicar na opção “cadastre-se”
e preencher os dados pessoais,
como CPF, data de nascimento,
nome completo, CEP e endereço
para criação da senha pessoal.
Para participar dos sorteios
é preciso fazer adesão no site.
Toda primeira compra no mês
gera um bilhete ao participante
do programa para os sorteios
mensais, independentemente do
valor. Depois, cada R$ 50 em
notas fiscais dá direito a um novo
bilhete, com validade apenas
para o sorteio do seu respectivo
período.
Os valores dos prêmios dos
sorteios e os créditos devolvidos poderão ser utilizados para
abatimento do valor do IPVA ou
para depósito em conta bancária
do premiado.
Os prêmios mensais são de
R$ 50 mil, R$ 30 mil, R$ 20
mil, R$ 1 mil, R$ 250, R$ 50,
R$ 20 e R$ 10. Nos sorteios
especiais, promovidos em meses
com datas comemorativas (maio,
junho, agosto, outubro e dezembro) o valor dos três prêmios
principais é multiplicado por
quatro, chegando a R$ 200 mil,
R$ 120 mil e R$ 80 mil.

Samir é eleito presidente
sem a maioria dos votos

Entidades agradecem atuação
exemplar de Pauliki na Alep
para que a entidade Melhor
Viver, de Ponta Grossa, construa uma nova sede no Jardim
Ibirapuera. Até dezembro
deste ano, o projeto já repassou mais de R$ 107 milhões
para 1259 entidades. O montante corresponde desde julho
de 2016, quando foi realizado
primeiro sorteio com a participação de entidades.
“Deputado
Pauliki
fazendo política do jeito certo,
apoiando o Nota Paraná em
prol da Appdf, trazendo inúmeros benefícios para todos
nós”, afirma o presidente da
Associação Pontagrossense
de Deformidades Faciais
(Appdf)), Clemerson Silva.
Para Rodrigo Labiak, do
Esquadrão da Vida, a atuação
do Pauliki foi exemplar para as

Valores distribuídos
Até dezembro deste ano, o
Programa Nota Paraná já disponibilizou mais de R$ 1,2 bilhão
em créditos e prêmios aos contribuintes de todo o Estado. Já são
mais de 2,4 milhões de cidadãos
cadastrados. Deste valor, foram
repassados R$ 107 milhões para
as 1.259 entidades beneficentes
cadastradas. São contempladas
instituições das áreas de assistência social, saúde, defesa e
proteção animal, desportes e
cultura de todas as regiões do
Paraná.
A a coordenadora do Nota
Paraná, Marta Gambini, disse
que o programa vai continuar porque é um sucesso e só

cresce. “Foi muito emocionante
essa edição de Natal do Nota
Paraná. Sempre cantamos com
a presença e o apoio da nossa
governadora que valoriza essa
iniciativa O Nota Paraná tem
sido um sucesso, tem combatido
a sonegação fiscal, além de ajudar as entidades e só ganha mais
força ainda”, disse.

CÂMARA DE PIRAÍ DO SUL

NOTA PARANÁ SOLIDÁRIA

Da Assessoria

Presente de aniversário
O servidor público federal Rubens de Moura Rezende
Filho, de 52 anos, teve um
motivo dobrado para comemorar
o prêmio de R$ 80 mil. Dia 10
de dezembro, data do sorteio, foi
também o seu aniversário. Em
razão da data festiva, ao receber
a primeira ligação informando
que havia sido contemplado,
Rubens achou que se tratava de
um trote dos colegas de trabalho e não acreditou. “Só depois
que foram confrontando os meus
dados é que comecei a acreditar.
Nunca recebi um presente tão
bom de aniversário”, comemora.
Sobre os planos para o
dinheiro, diz que pretende pagar
algumas dívidas e guardar o restante do valor. “Eu sempre participei do programa, e acredito que
além de ganhar com os prêmios
isso se reverte em melhorias no
Estado”, disse.

blemas com alguns malabaristas. Também conversei com a
Guarda Municipal que relatou
que recebe diversas reclamações
sobre eles”.
Divulgação

Para Rabber projeto
tem respaldo popular

Chapa adversária prometeu que irá recorrer
Da Assessoria
Piraí do Sul - O vereador
Samir Jayme (DEM) deve conduzir a Câmara de Piraí do Sul no
biênio 2019-2020. A chapa encabeçada por Jayme foi declarada
vencedora durante a sessão desta
semana, pelo atual presidente da
Casa, vereador Marcio do Gás
(PMB).
Nova Chapa
Além de Samir, a Mesa Diretora será composta pela vereadora
Maria Olímpia (PTB), vice-presidente, e os vereadores Edson
Staron (SD), secretário e Márcio
do Gás, segundo secretário.
A chapa do vereador Samir
foi registrada às vésperas do
início da reunião, uma vez que
que a vereadora Maria Olímpia
desistiu de participar da chapa
01, que já estava protocolada e
era composta pelos vereadores
Paraílio de Oliveira King (MDB),
Dalney Bueno (PSD) e Luciano
Solek (PSB).
Ao receber a notícia, o grupo
do vereador Paraílio, substituiu o
nome de Olímpia, para concorrer
à eleição.
A presidência da Casa não
recebeu a nova composição, justificando falta de tempo hábil para o
registro, conforme o art. 13, § 4º
do Regimento Interno (abaixo).
Votação
Apenas a chapa do vereador
Samir entrou em discussão, e recebeu 4 votos favoráveis e 5 votos
contrários. Citando o art. 17 do
Regimento Interno, o presidente
Márcio do Gás, declarou a composição como vencedora do pleito.

Decisão
A chapa do vereador Paraílio
King não aceitou o resultado anunciado pela presidência e garantiu
que vai recorrer da decisão.
Regimento Interno
Art. 13. As chapas que concorrerão à eleição da Mesa deverão
ser apresentadas e protocoladas
na Secretaria da Câmara Municipal até 15(quinze) dias úteis antes
da eleição.
§ 1º Só serão aceitas e protocoladas as chapas que contenham
os nomes completos e assinaturas dos candidatos aos cargos de
Presidente, Vice-Presidente, 1º
Secretário e 2ºSecretário.
§ 2º O Vereador só poderá
participar de uma chapa, e, mesmo
no caso de desistência, não poderá
inscrever-se em outra.
§ 3º Havendo desistência justificada de algum membro de chapa
inscrita, que deverá ser sempre por
escrito, este poderá ser substituído
até trinta minutos antes da sessão
em que ocorrerá a eleição, exceto
para o cargo de Presidente.
§ 4º Se no dia da eleição, até
trinta minutos antes da sessão, não
houver nenhuma chapa inscrita
legalmente, poderá ser feita a inscrição de chapas antes do início da
mesma, independente do disposto
no § 3º deste artigo, e até mesmo
com Vereador desistente de outras
chapas.
§ 5º Para a eleição dos membros da Mesa, utilizar-se-ão para
a votação, cédulas de papel, datilografadas ou impressas, contendo os nomes que comporão as
respectivas chapas, seguidos dos
cargos pela ordem, as quais serão
depositadas em urna própria.

4

SÁBADO, 15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2018

EM TIBAGI

'Natal Sonho de Luz' foi para interior
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

Mães aprovam
iniciativa
de levar as
comemorações
para distritos

'PALMEIRA, CIDADE CLIMA DE NATAL'

Programação natalina em
Palmeira irá a três bairros
Da Assessoria

Da Assessoria
Tibagi - O distrito de São
Bento recebeu uma programação especial do Natal Sonho
de Luz nesta terça-feira (11).
O público pode acompanhar a
Parada Natalina, que percorreu
a Avenida Donato Marcondes
desde o Colégio Estadual Baldomero até à Escola Municipal
São Bento, onde aconteceram
as apresentações culturais e
a participação do Papai e da
Mamãe Noel, que distribuíram
balas e surpresas para as crianças. Quem também prestigiou
as comemorações natalinas no
distrito foi a vice-prefeita Helynez Santos Ribas.
Alunos da Escola São Bento,
mães de alunos e pessoas da
comunidade prestigiaram as
atrações apresentadas no dis-

Parada Natalina em São Bento foi elogiada pela iniciativa e colorido

trito. Helynez Santos Ribas
destaca a alegria em ver toda
a comunidade reunida. "É tão
bonito ver o espírito do Natal
tomando conta de todo nosso
município. Todos os sorrisos e
olhares encantados das crianças trazem uma satisfação ainda
maior", declarou a vice-prefeita.
A diretora da Escola São
Bento, Vanderli Aparecida Galvão, classificou como "mara-

vilhoso" o evento no distrito.
"Foi muito bem organizado, a
Prefeitura pensar no interior,
trazer essa festinha para finalizar o ano, confraternizar com
a comunidade, é maravilhoso.
Tudo estava lindo", disse.
As mães que estiveram na
quadra da Escola São Bento
para assistir as apresentações
aprovaram o evento. "Eu adorei,
estava tudo muito lindo. Fazia

falta a comemoração natalina
aqui no distrito", contou Marli
Wiedermann. Lucimara Lourenço também gostou do que
viu. "Eu achei muito bom. Todas
as apresentações estavam muito
boas", falou a mãe.
Ao final, as crianças ainda
receberam das mãos do Papai e
da Mamãe Noel brinquedos que
a Prefeitura adquiriu para presentear as crianças.

CALÇADÃO DA RUA CONCEIÇÃO

Reforma irá revitalizar bancos e floreiras
Divulgação / Prefeitura de Palmeira

Da Assessoria
Palmeira - A rua Conceição, principal via comercial de
Palmeira, está recebendo cuidados especiais. Os bancos estão
sendo consertados e pintados,
assim como as floreiras receberão novas plantas nos próximos
dias e cuidados permanentes.
A revitalização dos bens
públicos é realizada pela
empresa LS Reciclagem, responsável pela coleta do lixo reciclável no município. De acordo
com o secretário Municipal de
Meio Ambiente, Jose Przybysewski, “a ação é prevista no
contrato assinado com a Pre-

NO PARANÁ

Motorista paga
mais caro para
usar pedágios
O reajuste contratual anual das
tarifas de pedágio entrou em vigor
a zero hora dessa quinta-feira (13)
no Paraná, porém na concessão
compreendida pela CCR Rodonorte o reajuste só foi detectado
um dia depois do previsto, por
não ter sido publicado em Diário
Oficial. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem
do Paraná (DER-PR), as tarifas
mudam em cinco das seis concessionárias do Anel de Integração.
As portarias, com publicação
no Diário Oficial nesta quartafeira (12), autorizaram as concessionárias Ecovia, Caminhos do
Paraná, Ecocataratas, Rodonorte
e Viapar a cobrar novas tarifas em
24 praças de pedágio.
O reajuste médio dos preços
cobrados pelas concessionárias
varia de 6,66% a 17,6%. Para
carros, o menor valor é o da
praça de Balsa Nova (R$ 8,70) e
o maior, de São José dos Pinhais
(R$ 20,90). A Rodonorte foi a
que apresentou o menor aumento:
6,66%.
O DER-PR esclarece que o
índice de reajuste é baseado em
uma fórmula paramétrica composta por índices setoriais divulgados pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), conforme previsão
contratual.

Floreiras ganharão atenção especial com novas plantas
feitura, em julho de 2017, no
qual a empresa se compromete
a executar ações de educação
ambiental”, comentou.
O plano apresentado pela
empresa para a área Central

da cidade conta com o conserto e pintura dos bancos de
madeira e suportes para lixeiras, bem como a reposição das
lixeiras faltantes no calçadão da
rua Conceição e da rua XV de

Novembro.
As
floreiras
também
ganham atenção especial, pois a
empresa terá que adquirir insumos para recuperação da fertilidade delas, além de aquisição,
plantio e reposição das flores
no calçadão da rua Conceição
e da rua XV de Novembro e
eventualmente em outros locais
do Centro da cidade. Também
serão responsáveis pelo fornecimento de sacos ou sacolas de
lixo para lixeiras e carrinhos de
coleta de lixo no Centro e a retirada das lixeiras de metal de cor
verde instaladas no calçadão da
rua Conceição e outros pontos
no Centro.

CONTAS 2015

Multados gestores do Cimsaúde
Da Assessoria
O Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR) julgou irregulares as contas de 2015
do Consórcio Intermunicipal de
Saúde dos Campos Gerais (Cimsaúde), sob responsabilidade da
então presidente, Angela Regina
Mercer de Mello Nasser. Os motivos da irregularidade das contas
foram as diferenças detectadas
nas transferências relacionadas
nos demonstrativos da entidade e
os registros de repasses de municípios consorciados; e a falta de
encaminhamento do Relatório do
Controle Interno.
Angela e seu sucessor na presidência, Osmar José Blum Chinato, foram multados. Com sede
em Ponta Grossa, o Cimsaúde
é formado por este e outros 19
municípios: Arapoti, Carambeí,
Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga,
Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Porto Amazonas, Prudentópolis, Reserva, São
João do Triunfo, Sengés, Telêmaco
Borba, Tibagi e Ventania.
Instrução do processo
Em sua primeira análise, a
Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) apontou três falhas na
Prestação de Contas Anual (PCA)
do Cimsaúde: diferenças entre
repasses dos consorciados e os
registros da entidade; ausência de

encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade
e respectiva publicação; e ausência
de encaminhamento do Relatório
do Controle Interno.
Oportunizado o contraditório,
os interessados juntaram aos autos
o balanço patrimonial com as devidas assinaturas e publicação. Com
isso, na segunda manifestação, a
CGM opinou pela ressalva do item.
Os demais apontamentos permaneceram irregulares. O Ministério
Público de Contas (MPC-PR)
concordou com a instrução da unidade técnica.
Decisão
O relator do processo, conselheiro Ivan Bonilha, concordou
com a instrução da unidade técnica, pela ressalva da ausência do
balanço patrimonial, visto que o
documento foi apresentado antes
do julgamento do processo.
Quanto ao Relatório do Controle Interno, o conselheiro destacou que o documento não foi aceito
pela unidade técnica, por não estar
de acordo com o modelo indicado pela Instrução Normativa nº
114/2016 do TCE-PR. Por esse
motivo, Osmar Chinato, prefeito de
Carambeí, presidente do consórcio
em 2016 e responsável pelo encaminhamento, recebeu multa, que
em dezembro vale R$ 1.017,80.
Quanto às diferenças detectadas nas transferências relacionadas

nos demonstrativos do Cimsaúde
e os registros de repasses dos
consorciados, o relator destacou
que foram constatadas divergências em relação a Telêmaco Borba
(diferença de R$ 108.272,72),
Imbaú (R$ 11.160,00), Reserva
(R$ 6.016,74) e Jaguariaíva (R$
6.521,20).
A entidade não conseguiu
comprovar o efetivo recebimento
dos valores, mantendo a irregularidade. A responsável por este
item é Angela Mercer Nasser,
então prefeita de Tibagi e presidente do Cimsaúde em 2015, que
recebeu multa de R$ 3.053,40.
As sanções aplicadas aos gestores estão previstas no artigo 87,
respectivamente nos incisos I e
III, da Lei Orgânica do TCE-PR
(Lei Complementar Estadual
nº 113/2005). As duas multas
equivalem a 40 vezes a Unidade
Padrão Fiscal do Estado do Paraná
(UPF-PR). Em dezembro, ela vale
101,78 e as duas sanções aplicadas totalizam R$ 4.071,20.
Os membros da Segunda
Câmara acompanharam, por
unanimidade, o voto do relator,
na sessão de 6 de novembro.
Os prazos para recurso contra
a decisão passaram a contar em
20 de novembro, primeiro dia útil
após a publicação do Acórdão nº
3306/18 - Segunda Câmara, na
edição nº 1.950 do Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC).

Palmeira - Na próxima
semana a Prefeitura de Palmeira,
através da Secretaria Municipal
de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas,
realiza a programação ‘Palmeira, Cidade Clima de Natal’,
em comemoração ao Natal. A
novidade deste ano é a descentralização dos eventos, que serão
realizados em três bairros.
A primeira atividade acontece
na terça-feira (18), na Vila Rosa,
ao lado do Ginásio de Esportes.
Trata-se do Auto de Natal no
bairro, que conta com apresentação da Orquestra e do Coral Municipal, além de e da Banda Europa
Show, que apresentará repertório
dedicado à época festiva.
Na quarta-feira (19), a partir
das 19 horas, com direito a show
de fogos, será a vez da Colônia
Francesa, em parceria com a
empresa Baston, comemorar o
Natal. A primeira apresentação é
com o grupo Nada Combinado.
Às 20 horas acontece a abertura
do evento, com apresentação da
APAE. Na sequência acontecem
apresentações do Coral Municipal, Orquestra Municipal e da
Banda Europa Show, todas com
temas natalinos.
Quinta-feira (20) a Praça
Marechal
Floriano
Peixoto
recebe o espetáculo “As Três
Chaves do Natal”, encenado pelo

Espaço Sou Arte. Na sexta-feira
(21), a partir das 20 horas, a
Praça também recebe a “Natal
do Alemón”, com apresentações
musicais e folclóricas de grupos
típicos alemães e de comerciantes da Colônia Witmarsum.
Encerrando a programação
natalina, o Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá recebe a chegada do
Papai Noel e a Cantata de Natal
no sábado (22), com apresentações da Orquestra Municipal,
Coral Municipal e alunos da
Escola Nossa Senhora do Rocio.
O prefeito Edir Havrechaki
aproveitou a oportunidade para
destacar que este é um momento
de celebração e de integração
do povo palmeirense. “Nossa
programação foi preparada
com muito carinho e dedicação.
Tenho certeza que os munícipes
poderão sentir o verdadeiro espírito natalino em cada uma das
apresentações”, disse.
Waldir Joanassi Filho, secretário municipal de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo
e Relações Públicas, frisa que
“a descentralização dos eventos
natalinos permite que ações culturais sejam levadas para mais
pessoas em comunidades que
geralmente não recebem estas
atividades. Isto possibilita que
mais famílias possam desfrutar
dos eventos culturais preparados
pela Prefeitura”, relatou.

PIRAÍ DO SUL

Jovem Aprendiz forma
17 jovens em programa
Da Assessoria
Piraí do Sul - A prefeitura de
Piraí do Sul, através da Secretaria
de Trabalho, Emprego e Promoção
Social, formou mais uma turma de
alunos do curso de Aprendizagem
Profissional em Serviços Administrativos do Programa Jovem
Aprendiz. O evento foi realizado
no auditório do Centro Administrativo Antônio Fanchin Filho.
O Programa Jovem Aprendiz tem a finalidade de capacitar,
encaminhar e acompanhar os
jovens para a inserção no mercado
de trabalho e a cursos profissionalizantes. Atualmente participam
do projeto 64 jovens e destes 17
foram formandos em 2018.
A secretária de Trabalho,
Emprego e Promoção Social,
Maria de Fátima Skora Gonçalves,
destaca que o programa além de
importante é uma forma do jovem
ingressar no mercado de trabalho.
“Aqui é a primeira oportunidade
do jovem entrar no mercado de
trabalho, ter experiencia e até
mesmo um momento para definir

o que pretende de carreira profissional”, explica a secretária. Com
duração de dois anos, os jovens
passam por um reforço de português, matemática, cidadania, ética
e aprendem a se comportar nas
entrevistas de emprego.
A coordenador do Jovem
Aprendiz, Jussara de Fátima Cordeiro Tropecheski, explica que o
projeto tem hoje 64 jovens no projeto e muitos já estão no mercado
de trabalho. “Ao final destes dois
anos nós fazemos a formatura, pois
o projeto foi um momento importante de formação na vida destes
jovens”, salienta a coordenadora.
O formando Matheus Igor
Alves, atua como Jovem Aprendiz
na Swedish Match no setor de
qualidade. Matheus ressalta que
o projeto é significativo para sua
formação tanto acadêmica como
profissional.
Os interessados a ingressar
no programa devem procurar a
Secretaria de Trabalho, Emprego
e Promoção Social, no Centro
Administrativo Antonio Fanchin
Filho, Rua XV de novembro, 195.
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Fraternidade
Castrense está
de aniversário
Evento terá
presença do
grão-mestre
do Grande
Oriente do
Brasil - Paraná
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A Loja Maçônica Fraternidade Castrense está completando 142 anos de fundação
neste sábado (15). Para comemorar o aniversário, o presidente
da entidade, Cristiano Kugler
e os maçons castrenses irão
promover uma sessão magna

pública, aberta à convidados e à
imprensa. O evento deve começar às 18h30 do sábado, e será
realizado na própria Loja.
Além das famílias maçons,
irão participar da sessão autoridades, convidadas dos anfitriões e o grão-mestre do Grande
Oriente do Brasil – Paraná, Luiz
Rodrigo Larson Carsten.
A programação inclui uma
palestra sobre o projeto desenvolvido pela Loja neste ano
- de conservação do acervo
documental - logo no início do
evento, algumas homenagens, e
as festividades de aniversário.
“É um momento especial para
nós, afinal, a Maçonaria tem uma
história longa aqui na cidade, é
provavelmente a instituição de
ordem civil mais antiga de Castro, tirando as governamentais

e religiosas. Eventualmente as
pessoas pensam e se perguntam como é a Maçonaria, e eu
tenho a dizer que é uma das instituições mais importantes que
a cidade tem, não apenas pelo
sentido histórico, mas também
pela colaboração no desenvolvimento do município. Nós trabalhamos de maneira bastante
discreta, quase que silenciosa,
mas sempre buscando a melhoria do ser humano, nos mais elevados ideais e na filantropia. Por
esses ideais e pela forma como
nós trabalhamos, além de toda
colaboração da Maçonaria para
com Castro e com o desenvolvimento do homem é que essa
data é tão importante para nós
”, destaca Cristiano.
O presidente da entidade
falou também sobre o projeto de

Divulgação

142 ANOS DE MAÇONARIA EM CASTRO

Programação de aniversário será aberta para convidados e imprensa na loja maçônica
conservação do acervo, desenvolvido pela Loja ao longo desse
ano. “Trata-se de um projeto
importante, que levou cerca
de um ano para ser concluído.
Nós temos muitos documentos
antigos que foram catalogados,
de uso interno, não é conteúdo público por ser uma escola
fechada, mas é uma série de
referências históricas, com muitos dados sobre a história da
cidade, por isso a importância
da preservação”, explica.
Além do acervo interno,
agora catalogado, a Loja Fraternidade Castrense também
conta com um pequeno museu,
com objetos que foram usados
ao longo desses 142 anos. As
peças representam a exposição histórica de mais de um
século.

PELA SEGUNDA VEZ

Castro tem campeonato de kickboxing
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Neste final de semana
ocorre em Castro o segundo
campeonato de Kickboxing do
ano. Com ampla programação, o Castro Kickboxing Fight
Night K1 Rules terá a missão
de fomentar a modalidade e as
artes marciais no município. É
o que explica Rodrigo Passos,
organizador do evento, Campeão Pan-Americano e detentor do Cinturão Profissional de
Kickboxing. “Como as pessoas
querem conhecer mais sobre
o Kickboxing, nós acabamos
assumindo essa missão, principalmente depois da conquista
dos últimos títulos, de divulgar
e também de impulsionar as
artes marciais em geral aqui
na nossa cidade, e esse vai ser

um evento de gala para fechar
a programação do ano”, destaca.
O início das atividades foi
na tarde de sexta-feira (14),
com o exame nacional dos faixas pretas. “Todo ano a Federação Paranaense de Kickboxing,
junto com a Federação Brasileira, realiza o exame tanto
das faixas coloridas como faixa
preta, para que atletas que treinam constantemente e que se
interessam pela modalidade
possam subir de nível na classificação. Nesse ano devido a
minha participação em alguns
campeonatos e à conquista dos
títulos, e pelo fato de já termos
marcado esse evento em Castro, o presidente da Federação
optou por realizar os exames
aqui”, explicou Rodrigo, que
também foi contemplado com

sua faixa preta, após horas de
exame. “Agora também crescem minhas responsabilidades
como atleta, e, eu e os colegas
que receberam a faixa passam
a responder legalmente pelas
ações”, declara o campeão.
Já no sábado (15) de
manhã o Ginásio de Esportes
Douglas Pereira será o palco
de um curso arbitral, do exame
das faixas coloridas, marcado
para acontecer a partir das
14 horas, de um seminário
técnico, que será ministrado
pelo mestre Deucélio Rodrigues (tetracampeão mundial
de Kickboxing), depois das 16
horas, e das tão aguardadas
lutas, que encerram a programação.
Segundo Rodrigo, haverá
uma luta de apresentação e
12 disputas, na modalidade

K1 rule, entre atletas castrenses, que são a maioria e da
região, além disso, o evento
contará com a presença de
renomados campeões da categoria, com títulos nacionais e
internacionais. As lutas estão
marcadas para começar às 20
horas, e logo após, o campeão
geral receberá troféu e o vice
receberá medalha. “Teremos
diversos brindes que alguns
empresários da cidade disponibilizaram para o evento”, conta
o organizador do evento.
Serviço
Todas as atividades do
evento Castro Kickboxing
Fight Night K1 Rules serão
realizadas no Ginásio de
Esportes Douglas Pereira. O
valor do ingresso para assistir
às lutas é R$ 20.

NATAL ENCANTADO

Apresentação nas janelas
do Moinho será domingo
LUANA DIAS
*COM ASSESSORIA
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A magia do natal tomará
conta da Colônia Castrolanda
neste domingo (16). A partir das
20h30 acontece a apresentação
do tradicional Natal Encantado,
onde corais se apresentam nas
janelas do Memorial da Imigração Holandesa (Moinho da Castrolanda).
Neste ano, quando o evento
chega à sua 10ª edição, haverá
uma única apresentação, que terá
como atração o Coral Paraná
in Vox - formado pelo Kanthus
Grupo Vocal, Canto & Encanto
Curitiba e Copel Ponta Grossa.
São cerca de 30 integrantes, que
se apresentarão juntos.
Além de espalhar o clima
natalino, o evento, promovido
pela Associação de Moradores
de Castrolanda também tem

objetivo social. O ingresso para
assistir à apresentação é a doação de um quilo de alimento.
Posteriormente, os alimentos são
doados para instituições beneficentes do município.
Todos os anos, desde que
começou a ser realizado em Castro, o Natal Encantado reúne
grande número de espectadores.
Além dos moradores da Colônia e de castrenses, que vão em
grande número para assistir ao
espetáculo, geralmente também
vem para cá moradores das cidades vizinhas. Para este ano, por
exemplo, são esperadas cerca de
mil pessoas.
Serviço
Natal Encantado 2018
Local: Moinho de Castrolanda
Endereço: Rua do Moinho 244,
Castrolanda, Castro, PR
Ingresso: Doação de 1kg
de alimento.

AINDA SEM DEFINIÇÃO

MST pede ajuda ao MP
e Defensoria Pública
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Durante a semana integrantes
do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) de Castro se reuniram com promotores do
Ministério Público (MP) do município e representantes do Governo
do Estado, para tentar solucionar
as ocupações em áreas locais, que
ainda estão irregulares.
Conforme explicou à reportagem Joabe Mendes de Oliveira,
membro da coordenação do Movimento na região Sul, primeiramente representantes do MST
procuraram pelo MP, para relatar
as tentativas de negociação feitas
até agora. “Nós contamos toda
situação aos promotores e depois
eles, juntamente com o Hamilton
Luiz Serighelli, (assessor especial para Assuntos Fundiários do
Governo do Estado) nos fizeram
uma visita, na Fazenda Jeca Martins, última ocupada pelo Movimento. Além de terem conferido
como realmente a área está sendo
usada para plantações e criação
de gado irregularmente, o que
não havia sido dito pela Prefeitura, eles também viram a forma
como estamos vivendo, e ficaram
impressionados. Depois disso, se
colocaram à disposição para auxiliar nas negociações e para ajudar
a resolver o quanto antes a situação”, destaca.
Ainda de acordo com o integrante do MST, após a visita na
Fazenda, Hamilton Luiz Serighelli
conversou com profissionais da

Fundação ABC (envolvida nas
negociações das áreas ofertadas ao
MST para desocupação da Fazenda
Capão do Cipó, ocupada desde
2015). “La a conversa não foi boa,
e nós entendemos que eles estão
querendo fugir dos nossos acordos. Nós ainda estamos abertos
ao diálogo, mas temos urgência em
definir essa situação para darmos
continuidade aos nossos projetos.
Portanto, se eles de fato estiverem
voltando atrás no acordo, não desocuparemos mais a Fazenda Capão
do Cipó, hoje, Acampamento Maria
Rosa do Contestado”, afirma.
Segundo Joabe, até no domingo
(16) o MST deve retirar toda produção (com exceção das lavouras)
da área ocupada no distrito do
Abapã. “Hoje tivemos conversando com a Defensoria Pública do
Estado, e eles se comprometeram
em nos ajudar para que possamos
regularizar apenas essas duas áreas
como acampamento – Fazenda
Capão do Cipó e Fazenda Jeca
Martins, nenhuma delas é da Fundação ABC pelo menos. Uma pertence à União e a outra ao Governo
do Estado”, declarou.
Atualmente entre as duas áreas
onde estão concentradas as famílias
do MST no município – Acampamento Maria Rosa do Contestado
e Fazenda Jeca Martins – moram
cerca de 500 pessoas, 75 famílias
na primeira e 80 na segunda.
A reportagem procurou pela
Fundação ABC, para ouvir sua versão nesta etapa das negociações,
mas até no fechamento da edição,
não havia tido retorno.
Divulgação

Acampamento recebeu visita de promotores do MP-PR

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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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).

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica,
semiprofissional, da marca
Nikon D 40. Em perfeito
estado de uso. Valor de
R$ 1.100. Revisada. (42)
9 9972-0758.

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.

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.

SÓ HOJE!
Vendo motocicleta BMW
1300 R, ano 2009, na cor
prata. Impecável! Valor
da fipe R$ 30.500. Só
hoje por R$ 26.990 (no
dinheiro). Aceita carro de
maior valor na negociação.
Tratar com Olívio pelo (42)
9 9901-1008.

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.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

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.

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PREVIA
Marta Aparecida Maia Moreira Silva - ME, torna público que recebeu
do IAP, Licença Previa, para a implantação de lavra de saibro (quartzito), no local denominado Sitio Paiol Queimado, distrito e Castro,
Estado do Paraná.

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

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

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.

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.

RESUMO DE NOVELAS
O TEMPO NÃO PARA
Sábado (15/12)
Agustina diz a padre Luís
que fingirá uma gravidez para
recuperar seu casamento.
Samuca e Marocas concordam
em ter Lúcio e Betina como
padrinhos de casamento.
Mariacarla leva Herberto
para um passeio de barco e
o empurra no mar. Agustina
finge tontura perto de Dom
Sabino. Livaldo pede a Carmen uma chance para reparar
seus erros. Marocas desce as
escadas da mansão vestida de
noiva, sob o olhar encantado
da família.

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Marta Aparecida Maia Moreira Silva - ME, torna público que irá
requerer ao IAP, Licença de Instalaçao, para a implantação de lavra de
saibro (quartzito), no local denominado Sitio Paiol Queimado, distrito
de Socavão, município de Castro, Estado do Paraná.

ESPELHO DA VIDA
Sábado (15/12)
Alain se desespera com
o sumiço de Cris. A Guardiã
alerta Margot e Dalva sobre
os perigos de entrar na casa.
Cris/Julia desperta ao lado
de Danilo e se apavora com
a perda de seu compromisso
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no presente. Mariane comemora o fato de encenar Julia
no primeiro dia de filmagem.
Cris consegue voltar para o
presente, e a Guardiã a alerta
sobre a presença indevida de
pessoas na casa. Cris chega
na locação onde estão gravando o filme.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Sábado (15/12)
Alain se desespera com
o sumiço de Cris. A Guardiã
alerta Margot e Dalva sobre
os perigos de entrar na casa.
Cris/Julia desperta ao lado
de Danilo e se apavora com
a perda de seu compromisso
no presente. Mariane comemora o fato de encenar Julia
no primeiro dia de filmagem.
Cris consegue voltar para o
presente, e a Guardiã a alerta
sobre a presença indevida de
pessoas na casa. Cris chega
na locação onde estão gravando o filme.
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Solução

CASAMENTO
A mulher chega para o
marido e fala:
- Amor, temos que avisar
nosso filho para não se
casar com aquela bruxa
que ele namora!
Marido responde:
- Não vou dizer nada,
quando foi a minha vez
ninguém me avisou.
LOIRA
A loira vai ao médico
e ele pergunta:
- Eu te disse para tomar o
remédio às 9:00, por que
você tomou às 6:00?
A loira responde orgulhosa:
- Doutor, eu tomei às 6:00
para pegar as bactérias de
surpresa!
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A VELHA E A LOIRA
A loira passeava pelo shopping
quando, de repente, encontra
uma velha conhecida:
- Nossa, maravilhosa! Como
você emagreceu!
- Pois é… Perdi quinze quilos!
Eu tive de extrair um rim!
- Credo! Eu não sabia que um
rim pesava tanto…
ESCOLA
Na escola, a professora falava
dos animais:
- Para que serve a ovelha,
Marcinha? – Pra nos dar a lã,
professora…
- E para que serve a galinha,
Marquinho? – Pra nos dar os
ovos…
- E para que serve a vaca,
Joãozinho? – Pra nos passar o
dever de casa…
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EM DEZEMBRO

Mortes no trânsito aumentam 12%
90% dos
acidentes de
trânsito são
causados por
falhas humanas
Das Assessorias
Motivadas por férias escolares, festividades e a alta temporada de verão, muitas famílias
devem arrumar as malas e pegar
estradas nas próximas semanas.
A espera por momentos de lazer
pode dar lugar a alguns transtornos e até mesmo tragédias,
sobretudo por conta do aumento
do tráfego nas rodovias. Segundo
o DATASUS, órgão do Sistema
Único de Saúde, em todo Brasil,
mais de 3,5 mil pessoas morrem
por mês no trânsito. Em dezembro, principalmente nos últimos
dias do ano, o número chega a
aumentar 12%.
A começar pela estatística do
Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), que indica
que 90% dos acidentes de trânsito no Brasil são causados por

Colisão entre
dois caminhões
Acidente do tipo colisão lateral,
entre dois caminhões na PR 151,
km 318, acabou causando ferimentos leves em um dos ocupantes.
O atendimento foi dado perto das
18h30 e envolveu um caminhão
Volvo com placas de Piraí do Sul,
conduzido por H.N.S, de 27 anos,
e o VW 18.310, de Arapoti, que
trazia ao volante P.R.P, de 46 anos.
Do acidente resultou em vítima o
passageiro do Volvo, B.A.C, de
31 anos, encaminhado ao Pronto
Socorro de Ponta Grossa.

Moto furtada
Pirái do Sul - Ainda não foi
recuperada a moto Honda/ NXR
150, cor vermelha, ano 2014,
placa AYL-6472, furtada perto da
zero hora dessa sexta-feira (14),
na Rua Oscar Carneiro, centro de
Piraí do Sul. O proprietário deixou
a motocicleta estacionada em via
pública por volta das 22 horas de
quinta-feira (13), e quando retornou não a encontrou mais.

falhas humanas, os fatores associados à negligência estão entre
os mais praticados por motoristas. Verificar as condições
de pneus e estepes antes das
viagens, por exemplo, diminui
os riscos de perda de controle
do veículo ao transitar nas estradas. Outra atitude negligente é a
falta de utilização de cadeirinhas
e dispositivos de segurança, que
de acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), são
equipamentos capazes de reduzir a mortalidade entre 70% e
até 80% das crianças.
O uso de celular ao volante
é mais um ato preocupante.
Dados da Associação Brasileira
de Medicina de Tráfego (Abramet) indicam que esta é a terceira maior causa de fatalidades
de trânsito no país, responsável
por tirar a vida de cerca de 150
pessoas diariamente. Segundo a
especialista em simuladores de
direção e diretora da ProSimulador, Sheila Borges, essa conduta também pode ser mudada.
"A segurança das pessoas deve
ser tratada como prioridade.
Bastam quatro segundos com o
carro a 80 km/h para aconte-

cer um acidente grave. Esperar
até a próxima parada em algum
posto ou encostar o veículo em
área permitida para responder
mensagens e fazer ligações é
uma ação simples que pode
fazer toda a di ferença e ajudar
a preservar vidas", orienta.
Excesso de velocidade
No ano passado, de acordo
com um levantamento divulgado
pela Polícia Rodoviária Federal
(PRF), somente nas rodovias
federais foram registrados 89,3
mil acidentes graves, que resultaram em 6,2 mil mortes e 83,9
mil feridos. Destas eventualidades, o excesso de velocidade foi
responsável por pouco mais de
mil óbitos e 9,6 mil feridos.
Para a especialista em educação digital e diretora da Procondutor, Claudia de Moraes,
a conduta imprudente está
inserida na cultura do motorista brasileiro. "Infelizmente,
quando dirigem com a velocidade acima do permitido, os
condutores acreditam que nada
pode acontecer e que ultrapassar o limite é normal. Porém,
em um simples desvio de aten-

ção no percurso ou até mesmo
por conta da pressa, ele não
enxerga um motociclista no
ponto cego, um pedestre ou
animal nas vias e isso pode
trazer consequências irreparáveis", afirma Claudia.
Condições das estradas
são obstáculos
Ainda que as falhas humanas
tragam os maiores prejuízos no
trânsito, existem também outras
causas que contribuem com
infrações e acidentes, como a
precariedade das rodovias em
algumas regiões, má sinalização, buracos, entre outros.
Segundo a especialista em
mobilidade humana e gerente do
Instituto Mobih, Viviane Chaves, departamentos e órgãos de
trânsito podem contribuir ainda
mais com a diminuição desses
índices. "Debater medidas que
tragam segurança e chamar
a atenção da sociedade para
o número de acidentalidade e
mortes no trânsito por meio de
mais campanhas de conscientização e ações educativas seriam
fundamentais para mudar esse
cenário", conclui.

ALCOOL E NÃO PAGAMENTO DE PENSÃO

Civil de Castro cumpre
dois mandados de prisão
Fotos / Polícia Civil de Castro

Civil cumpre dois mandados de prisão, um por dirigir
alcoolizado e outro por não pagar pensão alimentícia
Da Assessoria
Na tarde de quarta-feira
(12), equipe de investigação
deu cumprimento ao mandado
de prisão nº 1029467-87 ao
deslocar-se até a Vila Rosário
onde logrou êxito em localizar
e prender J.L.R, de 53 anos, o
qual teve sua prisão preventiva
decretada pelo crime de conduzir veículo automotor com

RECANTO VERDE

Rapaz tira a vida com tiro na cabeça
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Socorristas do Corpo de Bombeiros
atenderam chamado e se deslocaram para a localidade do
Recanto Verde, em Uvaranas,
para atender ocorrência de
suicídio.
Segundo familiares da
vítima, o rapaz de 24 anos
encontrava-se sozinho quando
eles chegaram na residência.
Ele portava uma arma em
punho, estava sentado no sofá
e em uma de suas mãos trazia
a foto de sua mãe já falecida.
Ameaçando tirar a própria
vida, familiares escutaram na
sequência três disparos vindos
do quarto do rapaz.
Um dos projéteis da arma
calibre 22 atingiu a região da
cabeça. O revólver foi reco-

capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de
álcool ou de outra substância
psicoativa.
Em continuidade aos trabalhos, a equipe se deslocou até o
bairro Santa Leopoldina, onde
localizou e também prendeu
J.D.S, de 33 anos, que tinha
em seu desfavor mandado de
prisão por falta de pagamento
de pensão alimentícia.

NO ABAPAN

Preso por lesão corporal
Da Assessoria
Castro - Na manhã de quinta-feira (13) o setor de Investigação da Polícia Civil deslocou-se

até o Abapan onde localizou e
deteve L.C.G, o qual tinha em
seu desfavor Mandado de Prisão
em aberto pelos crimes de lesão
corporal e roubo.

P2 AGINDO

Tablet rastreado pela
polícia é recuperado
Socorristas encontraram rapaz já sem vida
lhida pela criminalística com
três munições já deflagradas.
Atendimento
Quando o atendimento
médico chegou ao local, o
rapaz já tinha entrado em

óbito. Sem nada a fazer, o
corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico
Legal de Ponta Grossa. Polícia Civil deverá abrir investigação para apurar as causas
que levaram ao suicídio.

Equipe da Agência de Inteligência da Polícia Militar ( P2)
recebeu informacões de um furto
de tablet ocorrido na cidade
de Castro. A vítima identificada
estaria monitorando o aparelho
que possuia a localização na rua

Manoel Marques. O local foi abordado e o aparelho acabou sendo
localizado em posse de pessoa
identificada por Marinice. Ela
acabou encaminhada para a delegacia de polícia de Ponta Grossa,
para providências necessárias.

PIRAÍ DO SUL

Preso alcoolizado e
com arma de fogo
Da Redação
Piraí do Sul - Equipe policial
de Piraí do Sul, em patrulhamento
pela Avenida João Sguário, Bairro
Benevenuto Dalcol, avistou nas
primeiras horas dessa sexta-feira
(14), um veículo Fiat Estrada, cor
verde, transitando em baixa velocidade, com os faróis apagados.
Realizada a abordagem, foi identificado o condutor, um homem de

31 anos, que apresentava visível
sinal de embriaguez. Realizado o
teste de etilômetro, foi apontado o
valor de 0,89 mg/l. A ação resultou ainda na apreensão de um
revólver calibre 38, encontrado
no interior do veículo. Diante
aos fatos, a condutor foi preso e
encaminhado, juntamente com
a arma de fogo, à Delegacia da
Polícia Civil daquela cidade, para
as devidas providências.
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Divulgação

Divulgação

Leila

Divulgação

Divulgação / Isadora

A segunda-feira
(17), quem
recebe os
cumprimentos
é a diretora de
negócios da
Sicredi Campos
Gerais, Leila
Dobis Grik.
Parabéns!
Divulgação

Divulgação

Amor que não acaba, que não se
mede, que não cansa. Vanusa
Machado aguarda ansiosa a chegada
do baby Arthur. Felicidades!

A bela Isabella
B. de
Magalhães
festejou nova
idade no dia 10.
Felicidades!

Ainda muito festejada
pelo aniversário comemorado
no dia 10, Adriele Donato
Divulgação

Isadora C. Fontoura
com a a filha formanda
Bethina, do Pré-2 do Cmei
Elizabeth Macedo Kugler.
Sucesso!

Divulgação

De beca e
tudo, Antony
Bernardo
Schimanski
Becher,
5 anos,
formando do
Cmei Odette
Maria Brauner,
Infanti VB, em
Ponta Grossa.
Orgulho da
mãe Bruna
Schimanski

Em ritmo de
confraternização, as
amigas Aline
rosas, Edicleia
Togeski, Paula
Lima, Larissa
Assmane
Layza Silva

Ice Bar, em Foz

Comemorando mais um
ano Paulo Baggio (14/12),
na foto dividindo atenções
com a bela esposa Thaís
Helene Fidelix Baggio

Divulgação

14/12

Renato Oliveira,
Wander Luiz Zaremba, Jose
C. Azambuja de Oliveira,
Janaina Abreu

Cidade Clima de Natal

15/12

Gerson Sutil
e família

Letícia Binhara Musial
Cesar Ferri

Natal de Todos os Povos

16/12

Diego Calisz Simão, Daiane
Farias Moroz, Helio Valenga

17/12

Gildo Junior Xavier, Vinicius
Machado, Claudia Schneider

De passagem por Foz do Iguaçu, as amigas Cecília de
Fátima Antunes Weber, Marines Paz, Jociele Sandes
Mendes Acordi e Loislaine Cordeiro fizeram questão
de conhecer o Ice Bar, ou Bar de Gelo. Muita música,
bebida, e frio abaixo de zero em pleno final de tarde

Natal Sonho de Luz

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.

