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Primeira etapa do Policiais passam
recape da Ernesto por nivelamento
na academia
Kugler conclui sexta

'buço de hellboy'

Castrense expôs no 'Comic'
O escultor castrense João Pedro Ruth Santos teve recentemente uma peça sua exposta em São Paulo, na Comic Con Experience 2018 (CCXP). A feira, que reúne trabalhos de artistas
do mundo inteiro, foi realizada entre os dias 6 e 9 deste mês no
página 5
espaço São Paulo Expo.

Obra foi destaque

sétimo secretário

Sandro Alex
aceita a pasta
da Infraestrurura

O deputado federal Sandro
Alex (PSD) foi confirmado nesta segunda-feira (17) como o
sétimo secretário de Estado. O
convite feito ao final de novembro pelo governador Ratinho
Junior (PSD), para ocupar a
pasta da Infraestrutura e Logística, vinha sendo tratado com
página 3
muito cuidado.

em castro

aguardando novo local

Canil de Castro não irá
receber mais animais

5º Esquadrão
de Cavalaria
Mecanizado faz
confraternização
Divulgação / 5º Esq.

Divulgação

Papai Noel entregou presentes

No dia 15 de dezembro, o 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, sediado em Castro, reuniu
a família militar do 'Centauro dos
Campos Gerais' para uma confraternização de Natal. O evento
contou com a chegada do Papai
Noel, atividades recreativas para
as crianças e distribuição de
página 5
brinquedos.

ponta grossa

Natal Iluminado
segue com
apresentação
até domingo
página 4

estradas rurais

Convênio
destinará
R$ 89,8 milhões
A governadora Cida assinou nesta segunda-feira (17),
convênio que vai destinar R$
89,8 milhões para melhorias
em estradas rurais em diversos
municípios paranaenses. O
contrato com a Caixa Econômica Federal foi viabilizado pela
bancada federal paranaense e
vai possibilitar a aquisição de
máquinas, equipamentos, tratores agrícolas e veículos para
adequação e manutenção de
estradas, dentro dos princípios
conservacionistas de gestão de
página 3
solo e água.

palmeira

Inauguração
da Mini Arena
é adiada para
sexta-feira
A inauguração da Mini Arena Multiuso da Colônia Francesa, inicialmente programada
para acontecer nesta terça-feira
(18), foi adiada para sexta-feira
página 4
(21), às 9h30.

caminhonete recuperada leva a
polícia a desencadear nova operação

Até que esteja em espaço adequado, o Centro Municipal de Zoonoses (canil municipal) de Castro não poderá receber novos animais, exceto, em casos de emergência. A unidade foi autuada pelo Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Paraná (CRMV) em agosto desde ano, quando técnicos do órgão visitaram o canil e
constataram irregularidades. Além disso, a área onde hoje fica o imóvel será usada para a construção da nova
rodoviária da cidade, por esta razão, mesmo tendo sofrido com o roubo de equipamentos e com danos causados
página 5
por populares, o imóvel não deve receber investimentos da Prefeitura.

basquetebol

Castro Falcão
vence a chave
prata do
Paranaense
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Primeira noite de cantatas emociona
Divulgação

após desentendimento

Desentendimento em
bar leva homem de 33 anos
a óbito. O crime aconteceu
entre as ruas Oscar Marfurt
e Padre Lívio Donati, na
Vila do Rosário, por volta
das 15h30 desse domingo
(16), em Castro. O motivo que gerou a discussão
ainda é desconhecido, mas
sabe-se que dois homens
realizaram disparos de arma
de fogo em direção a um
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desafeto.

Gincana
confraterniza
e premia

nas janelas do palácio dos diamantes
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Matam
desafeto em
saída de bar

limpeza do rio tibagi

SEDE do paço municipal de Castro

No domingo (16), 30
crianças ensaiadas pelos professores do Departamento de
Cultura tomaram conta das janelas do Palácio do Diamante,
na primeira noite de Cantatas
de Natal. Foram apresentadas
seis músicas para o público
que lotou a Praça Edmundo
Mercer. O prefeito Rildo Leonardi, a vice-prefeita, Helynez
Santos Ribas, e o presidente
da Câmara Municipal, Eduardo Torres, acompanharam a
página 8
celebração.

piraí do sul

Divulgação

Depredação em decoração Pagamento do 13º
A decoração natalina instalada na
região central de Carambeí sofreu
novamente atos de vandalismo durante
o final de semana. Na terça-feira (11)
já haviam sido registrados casos de
vandalismo na Praça Cívica e entre a
sexta-feira (14) e o domingo (16), mais
página 4
ocorrências.

A Prefeitura de Piraí do
Sul concluiu o pagamento do
13º salário aos servidores.
A primeira parcela foi paga
em 10 de julho e a segunda
no dia 14 de dezembro, no
montante de R$ 794 mil. Já
o salário de dezembro deverá
ser antecipado para o dia 21
página 3
de dezembro.
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

CINISMO DE UMA POPULAÇÃO CORRUPTA
Não há castrense que não queira mais investimentos em determinados setores, por parte da prefeitura.
Exemplo disso é o canil municipal, que multado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná
está com suas atividades limitadas até que uma nova unidade seja construída. Porém, nesse caso a culpa
é também de alguns cidadãos, se é que assim devem ser chamados, que roubaram equipamentos, fiação e
outros artigos da unidade, prejudicando os serviços no local. Assim, conclui-se, poderiam não haver políticos corruptos no governo, se entre nós não houvessem pessoas tão mal intencionadas.

FUMAÇA BRANCA
A fumaça branca tão aguardada, que anunciaria o aceite
de Sandro Alex (PSD) à pasta
da Infraestrutura e Logística
de Ratinho Junior, finalmente
apareceu, e não foi no final de
semana como se esperava, mas
no meio da tarde dessa segunda-feira (17).
NÃO FOI FÁCIL
Sandro Alex já tinha sido
convidado em novembro por
Ratinho Junior, e a decisão de
aceitar ou não, foi bastante
difícil de ser tomada. Primeiro,
porque no cargo de deputado
federal ele vinha despontando
como uma grande liderança,
e tinha ambições em Brasília. Segundo, porque ele e o
suplente que ocupará a sua
vaga não comungam da mesma
cartilha. O receio de Sandro é
que os Campos Gerais venha a
perder representatividade com
a sua saída, e esse será o fantasma que carregará enquanto
estiver à frente da secretaria.
SUPER PASTA
Por outro lado, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística é o sonho de
qualquer político. Ela pode ser
o trampolim para, quem sabe

A identidade de Bolsonaro
* Gaudêncio Torquato
Todo governante, em início de
governo, se esforça para assoprar
o balão de sua identidade. Esta, por
sua vez, compreende duas dimensões:
uma de natureza semântica, abrangendo o pensamento do governante,
manifesto em falas improvisadas ou
formais, entrevistas coletivas ou individuais, respostas isoladas às provocações da mídia etc; a segunda dimensão
é de cunho estético, abrigando o discurso não verbal, e sim os gestos, as
maneiras de se comportar, o modo de
se apresentar no cotidiano. O governante, como celebridade, tem obrigação de cumprir uma liturgia do poder.
A liturgia do poder faz parte
do Estado-Espetáculo, se fez muito
presente no passado e é o imã que
costuma fazer a conexão entre governante e governados.
Luis XIV se vestia como um
pavão, desfilava em seu cavalo coberto
de diamantes nos arredores do Palácio
de Versailles; Hitler, sob orientação de
Goebbels, estufava o peito, deixava a
cabeleira cair sobra a testa, usava os
braços para imprimir força às palavras; Kennedy se ancorava no sorriso
aberto e na cabeleira farta; Juscelino
Kubitschek era a simpatia do grande
sorriso; Jânio, olhos esbugalhados,

paletó amarfanhado, ganhava aplausos das galeras; Collor fazia cooper
diariamente com um cordão de jornalistas correndo atrás; Sarney usava
a liturgia de modo solene; FHC se
esforçava para fazer aparecer seu lado
schollar; Lula, voz rouquenha, metáforas futebolísticas, linguagem rudimentar, desfilava de um canto a outro no
palanque, ganhando vivas da massa.
Já o presidente eleito Jair Bolsonaro está tirando notas boas em
seu vestibular na área da liturgia.
Fazer flexões na frente de um grupo
de militares, que se exercitavam,
mostra a feição militar que o capitão tem procurado reforçar a todo o
momento. O que impressiona é fazer
10 flexões portando uma bolsa de
colostomia. Como é que aguenta? É
a pergunta que muitos se fizeram. O
lado militar se apresenta também nas
continências que Bolsonaro faz tanto
para militares quanto para civis. Uma
forma, segundo já se depreende, de
homenagear o interlocutor e não de
“beijar a mão”, como as más línguas
querem interpretar.
A escolha de militares para integrar os quadros do governo, dentre
os quais muitos generais, fecha a
imagem do “soldado a serviço da

Pátria”, como ele tenta passar em
suas perorações.
No campo semântico, a linguagem simples do capitão, com frases
incompletas, onomatopeias, certos
cacoetes, o aproximam do homem
comum. Assim como o gosto por
leite condensado no pão do café da
manhã. Ênfases ficam por conta de
expressões em defesa da família e,
em matéria de relações externas, do
alinhamento incondicional com os
Estados Unidos; o afastamento do
Brasil de Nações comprometidas
com o ideário dos direitos humanos,
compreendendo, entre outras coisas, o acolhimento sem restrições a
imigrantes que vivem em estado de
carências em seus países.
A sinalização nessa direção,
inclusive com a promessa do chanceler escolhido, Ernesto Araújo, de tirar
o Brasil do Pacto Global de Migração, assinado por 164 países, pode
nos deixar isolados da comunidade
democrática universal. Mas a identidade conservadora nos costumes e
nas relações internacionais vem sendo
burilada com estridência.
No âmbito interno, a identidade
do novo governo passa a ser bem acolhida por parcelas da sociedade, par-

ticularmente estratos mais à direita,
engajados na luta contra o aborto,
a ideologização do ensino escolar, a
favor do armamento para proprietários rurais, contra invasões de
propriedades. Nessa linha, prevê-se
refluxo do MST, que usa como estratégia a ocupação de terras “para uso
social”, conforme costuma alegar.
Outras vertentes da identidade
do novo governo abarcam duas frentes: combate à corrupção e combate à
violência. São duas demandas sociais
de vulto e seguramente, se bem-sucedidas, darão tintura à imagem positiva
do governo. O país tem se tornado
gigantesco faroeste. A criminalidade
campeia sob ordens de chefes presos.
E a corrupção ainda corre solta, apesar da contenção da lama pelos dutos
da Operação Lava Jato.
Bolsonaro montou sua equipe de
forma a preencher todos os vazios da
identidade. Com a economia voltando
a bombar, as flexões e as continências
do capitão serão vistas com admiração e respeito.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

voos mais altos, como aconteceu com Roberto Requião no
passado, e mais recentemente
com o próprio Ratinho Junior,
titulares de pastas importantes, que deram a eles projeção
e posteriormente a vitória nas
urnas como governador.
OUTRO LADO
Também se não fizer a
coisa certa, como aconteceu
com Pépe Richa no governo de
seu irmão Beto Richa (PSDB),
pode levá-lo a cadeia. Claro
que o caráter de Sandro Alex
é outro, e já provou isso!
Sandro Alex é o sétimo nome
anunciado de um governo que
prometeu reduzir pela metade
o número de secretarias.
FÁTIMA
A presidente Maria de
Fátima Barth Antão Castro
(PMDB) está contando os
dias para assumir a presidência da Câmara de Vereadores.
Depois de vencer no voto o
sobrinho do prefeito Moacyr,
agora promete fazer uma gestão marcante. Uma das primeiras coisas é mandar alguns
'entraves' para casa e transformar a Câmara Municipal mais
transparente, não somente no
papel.

Somos todos responsáveis
pela juventude

* Felipe Hansen

Em 2019, completam-se 60
anos da promulgação da Declaração
Universal dos Direitos das Crianças, realizada em Assembleia Geral
da Organização das Nações Unidas
(ONU). A carta traz dez pontos que
devem ser seguidos por todos os
países para garantir as necessidades
básicas das crianças.
O balanço que se faz desde a
publicação da carta é positivo, mas
quando observamos que crianças
continuam morrendo de fome - inclusive em países ricos -, ou em virtude
de doenças relacionadas à falta de
saneamento básico, percebemos que
ainda existe muito a se fazer.
Para se ter uma ideia do tamanho deste problema, estimativas
divulgadas em outubro deste ano
pela ONU, indicam que cerca de
820 milhões de pessoas passam
fome no mundo e que 155 milhões
de crianças sofrem de subnutrição
crônica e podem ter de lidar com os
efeitos da deficiência de crescimento
durante toda a vida.
Essas estimativas reforçam a
minha convicção de que esta é uma
situação que precisa ser enfrentada
com ações conjuntas - oriundas dos
diversos agentes da sociedade, como
empresas, associações, ONG´s e
governos – e que considerem não só
a questão alimentar, mas a proteção
aos jovens com um olhar 360º.
É inegável que o acesso à alimentação adequada e condições mínimas
de higiene são prioridades, principalmente em países emergentes e

mais pobres. Entretanto, é preciso
ir além e fornecer a estas crianças e adolescentes condições para
superarem estes obstáculos. Assim,
poderão se tornar cidadãos no termo
pleno da concepção e explorar todo
o seu potencial.
E é neste ponto que as ações
desenvolvidas pelos agentes não
governamentais da sociedade podem
ser fundamentais. Muitas vezes, com
ações simples é possível suprir as
necessidades imediatas dos jovens,
melhorando a qualidade de vida e
permitindo que eles tenham condições de seguir integrados à sociedade com dignidade.
Muitas empresas já realizam trabalhos sociais e, sem dúvida, esse
trabalho já beneficiou muitos brasileiros. Porém, esta é apenas uma
fração do quanto podemos fazer por
estes jovens e, por isso, é necessário
aglutinar forças em diferentes frentes
visando beneficiar um número ainda
maior de crianças.
Por este motivo, é importante
apoiar ainda mais o voluntariado e
ampliar as parcerias com agentes
da sociedade que, assim como nós,
acreditam que o futuro não será
próspero se não tivermos ações de
proteção e investimento em nossas
crianças e adolescentes.
* Felipe Hansen é presidente do
Conselho de Administração do
Grupo Tigre e presidente
do Instituto Carlos Roberto
Hansen (ICRH)

18/12 - Dia do Museólogo
19/12 - Dia Estadual da Poesia (Mato Grosso)
20/12 - Dia do Mecânico
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Previsão do Tempo - Castro*

Terça
18/12

Clima

Temperatura

Umidade

32 ºC
20 ºC

79%
79%

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

Quarta
19/12

31

ºC

21 ºC

72%
88%

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

Quinta
20/12

32 ºC
21 ºC

82%
94%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 17/12/2018
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MELHORIAS DE ESTRADAS RURAIS

Convênio destinará R$ 89,8 milhões
Divulgação / Orlando Kissner/ANPr

Contrato com
a Caixa foi
viabilizado pela
bancada federal
Da Assessoria
A governadora Cida Borghetti assinou nesta segundafeira (17), no Palácio Iguaçu,
convênio que vai destinar R$
89,8 milhões para melhorias
em estradas rurais em diversos municípios paranaenses. O
contrato com a Caixa Econômica Federal foi viabilizado pela
bancada federal paranaense e
vai possibilitar a aquisição de
máquinas, equipamentos, tratores agrícolas e veículos para
adequação e manutenção de
estradas, dentro dos princípios
conservacionistas de gestão de
solo e água.
Cida destacou que o trabalho conjunto do Governo do
Estado, União, parlamentares e
municípios vai melhorar a estrutura das cadeias produtivas,

CASTRO

Destinação do IR
pode ﬁnanciar
projetos para
crianças e
adolescentes
Da Assessoria
Castro - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA), em
parceria com a Vara da Infância
e Juventude de Castro, promoveu na quinta-feira (13) reunião
na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para apresentar a campanha "Transforme
seu imposto em solidariedade".
Participaram contadores, representantes de entidades sociais,
empresários e estudantes.
O objetivo é sensibilizar os
contribuintes da possibilidade de
destinação de parte do Imposto
de Renda devido por pessoas físicas e jurídicas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (FMDCA).
O promotor da Vara da Infância e Juventude de Castro, Rafael
Muzy Bitencourt destacou que a
destinação é a forma mais rápida
do dinheiro que iria para os cofres
da União ficar no próprio município e atender a projetos que beneficiam crianças e adolescentes.
"São recursos que irão para uma
área prioritária e não significa um
gasto para o contribuinte", disse.
Ele explanou que em 2018,
a Receita Federal recebeu 637
mil declarações de Imposto
de Renda no Paraná. Do total
declarado, as doações deduzidas somaram R$ 8,5 milhões o
que representa apenas 4,92%
do total que poderia ser doado
caso todos os contribuintes
paranaenses tivessem destinado
a projetos sociais a porcentagem
máxima do imposto devido permitida. Isso significa que mais de
R$ 172 milhões deixaram de ser
destinados a projetos sociais.
Destinação
Até 28 de dezembro de
2018, o contribuinte pessoa física
pode destinar até 6% e a pessoa
jurídica até 1% do valor devido,
deduzindo esse percentual do
Imposto de Renda a pagar no
exercício seguinte. Nesta etapa,
a doação pode ser feita ao Fundo
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescentes, como também
no ato da declaração (em março
e abril), mas apenas por pessoas
físicas, que poderão destinar até
3% do imposto devido.

Cida assinou convênio que vai vai destinar R$ 89,8 mi para melhorias em estradas rurais

fortalecendo a agricultura do
Estado. “O Paraná é um celeiro,
um Estado essencialmente agrícola. Precisamos dar condições
para que a produção de todas
as propriedades, das pequenas
às grandes, possam chegar aos
mercados, às Ceasas e ao Porto
de Paranaguá”, afirmou. “Assim,
essa cadeia produtiva dá frutos
que melhoram a renda e a vida
dos nossos agricultores”, disse.

Recursos
Os recursos federais – do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – somam
R$ 84,2 milhões, e a Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento vai destinar mais
R$ 5,6 milhões. Está prevista
a aquisição de 36 caminhões
basculantes, três caminhões
comboio, 20 escavadeiras
hidráulicas, 14 motoniveladoras

novas, 35 pás-carregadeiras,
80 retroescavadeiras, 23 rolos
compactadores, e 109 tratores
agrícolas.
Os municípios beneficiados
fazem parte dos núcleos regionais de Apucarana, Campo
Mourão, Cascavel, Cianorte,
Cornélio Procópio, Curitiba,
Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras

SÉTIMO SECRETÁRIO DE ESTADO ANUNCIADO

Sandro Alex aceita 'Infraestrutura'
Da Assessoria
Sandro Alex (PSD) se
licenciará do cargo de deputado federal para assumir
em 1º de janeiro de 2019
a secretaria de Estado da
Infraestrutura e Logística.
O convite feito em novembro pelo governador Ratinho
Junior (PSD) foi confirmado
por Sandro ao Página Um,
na tarde dessa segunda-feira
(17).
Com a escolha de Sandro, Stephanes Junior (PSD)
herda a vaga deixada pelo
parlamentar e assumirá o
cargo de deputado federal a
partir do ano que vem.
A responsabilidade de
Sandro Alex à frente da pasta
da infraestrutura e logística
será um dos maiores desafios de sua vida. Já entre os
problemas que enfrentará
de cara será justamente os
contratos de pedágio com as

Divulgação

Sandro Alex aceita secretaria
de Infraestrutura e Logística
concessionárias de rodovias.
Ratinho Junior já adiantou
que peretende realizar uma
licitação internacional, para
reduzir os preços das tarifas.
Formação
Com formação em Direito
pela Universidade Estadual

de Ponta Grossa (UEPG),
Sandro Alex graduou-se
em Liderança Pública na
Georgetown University, em
Washington, nos Estados
Unidos. Eleito para mais um
mandato de deputado federal, o terceiro seguido, alcançou a maior votação entre os
que buscavam a reeleição no
Paraná. Já em Brasília, foi
vice-presidente e representante do Paraná no Conselho
de Ética da Câmara Federal.
Sandro Alex é o sétimo
secretário de Estado anunciado por Ratinho Junior,
dentre os 14 previstos. Além
deles, o futuro governador
também já confirmou outros
nomes para cargos importantes da próxima gestão. Agora,
Ratinho Junior aguarda o
estudo da Fundação Dom
Cabral que deve redesenhar
a estrutura do governo do
Paraná e mostrar as pastas
para a próxima gestão.

MATERIAL DEVE CHEGAR ÀS ESCOLAS

Governo lança vídeos para
promover turismo no PR
Da Assessoria
O Governo do Estado lançou nesta segunda-feira (17),
em evento com a governadora
Cida Borghetti, vídeos promocionais com o objetivo de
fomentar o turismo do Paraná.
Oito vídeos foram apresentados no encontro, realizado no
Palácio Iguaçu, em Curitiba.
O primeiro com um conteúdo
mais abrangente, englobando
belezas naturais, gastronomia,
lazer, cultura, festas típicas,
evidenciando todo o potencial
turístico do Estado. Outros
sete regionais, para a promoção dos principais pontos de
interesse do Paraná de maneira
mais detalhada.
São apresentadas as regiões
turísticas dos Campos Gerais,
Curitiba e Região Metropolitana, Cataratas do Iguaçu,
Lagos e Colinas, Litoral,
Noroeste e Norte. O diferencial da coleção é que versões

Divulgação / José Fernando Ogura/ANPr

Vídeo sobre o turismo
no Paraná foi apresentado
em inglês, espanhol e mandarim, também disponíveis.
A produção foi uma parceria
entre as secretarias de Estado
do Esporte e do Turismo, da
Comunicação e da Fazenda.
A governadora Cida Borghetti ressaltou a importância
do trabalho em prol da memória e do incentivo ao turismo
no Paraná. “É importante que
esse material também chegue às nossas escolas, para
que desde cedo o paranaense

aprenda cada vez mais a valorizar nossos atrativos”, disse
Cida. “Somos um estado muito
rico, o que podemos perceber
nas belezas apresentadas nessa
série de vídeos”, afirmou a
governadora.
“Esse é um dos legados que
nos orgulha”, celebrou o secretário do Esporte e do Turismo,
João Barbiero. “A ideia surgiu
em uma reunião com uma comitiva da China. Eles nos solicitaram um material promocional,
mas o que tínhamos, além de
desatualizado, não contemplava
outras línguas. Agora podemos
apresentar o Paraná Turístico
até em mandarim.”
Para o secretário da Comunicação Social, Alexandre Teixeira, reforçar a divulgação do
turismo é fundamental para o
desenvolvimento do setor, que
gera emprego e progresso. “É
preciso propagar e vender o
potencial turístico imenso que
o Paraná tem”, afirmou.

do Sul, Londrina, Maringá,
Paranaguá, Paranavaí, Pato
Branco,
Pitanga,
Ponta
Grossa, Toledo, Umuarama e
União da Vitória. Um consórcio intermunicipal da região de
Campo Mourão também será
contemplado.
Os parlamentares vão definir os municípios contemplados
pelas emendas. De acordo com
o líder da bancada, deputado
federal Toninho Wandscheer,
os parlamentares trabalharam
juntos com o governo estadual
para ampliar os recursos destinados ao Paraná. “São recursos de grande importância para
todos os municípios paranaenses”, disse.
97 mil quilômetros
O Paraná tem aproximadamente 97 mil quilômetros de
estradas rurais. Mantê-las em
boas condições é uma forma
de beneficiar o escoamento
da produção agropecuária do
Estado e o transporte da população, afirmou o diretor-geral
da Secretaria de Estado da
Agricultura, Francisco Simioni.

“Este investimento se soma a
outros programas da secretaria,
como de gestão de microbacias,
Pró-Rural e o Pró-Solo. Isso
garante a segurança alimentar
e a melhoria de vida no meio
rural”, afirmou.
A definição dos itens a serem
adquiridos foi feita com base em
especificações técnicas, econômicas e operacionais disponíveis nas literaturas específicas,
bem como no acervo técnico da
Secretaria da Agricultura. A partir de agora, a pasta ficará responsável pelas licitações, para
então adquirir os equipamentos
para repassar aos municípios.
As máquinas, equipamentos
e tratores a serem adquiridos
pela secretaria serão repassados por meio de instrumentos
jurídicos adequados aos municípios a serem beneficiados, onde
deverão ser identificados com o
número do contrato de repasse
e origem dos recursos, ou seja,
o Ministério da Agricultura, os
quais serão os responsáveis
pela gestão dos bens, guarda e
manutenção, em conformidade
com a legislação vigente.

CONTRATAÇÕES

Palmeira terminará 2018
com saldo positivo
Divulgação

Agência do Trabalhador comemora os números
Da Assessoria
Palmeira - Durante 2018 a
Agência do Trabalhador de Palmeira encaminhou 1.400 pessoas para o mercado de trabalho,
sendo que destas, 790 foram efetivamente contratadas. Conforme
dados da agência, no mesmo ano
o município apresentou 396 desligamentos, desta forma, 2018
apresenta saldo positivo de 394
novas contratações.
De acordo com o diretor de
Trabalho e Emprego, Luis Alfredo
Slusarz, a Agência do Trabalhador do município tem trabalhado
diariamente para se manter dentro das metas apresentadas pelo
Governo do Estado. “Nosso trabalho acontece com o atendimento
direto à população, desta forma,
temos o objetivo de encaminhar

adequadamente os munícipes
em busca de um novo emprego”,
comentou. Também em 2018, a
agência emitiu 595 Carteiras de
Trabalho e Previdência Social.
Além do encaminhamento
para o mercado de trabalho a
agência também faz a intermediação de financiamentos através
do programa Fomento Paraná.
Durante 2018 foram realizadas
23 operações de crédito com
taxa zero de juros. O programa é
destinado para pequenos empreendedores em busca de ampliar
ou iniciar um novo negócio.
“Nós encaminhamos 45 projetos, destes, 23 foram aprovados.
Com isso, foi possível liberar R$
276.535,00 através do Fomento
Paraná”, destacou o secretário
de Industria e Comércio, Jaudeth
Ramos Hajar.

EM BOA HORA

Piraí conclui pagamento
de 13º aos servidores
Da Assessoria
Piraí do Sul - A Prefeitura de Piraí do Sul concluiu o
pagamento do 13º salário aos
servidores. A primeira parcela
foi paga em 10 de julho e a
segunda no dia 14 de dezembro, no montante de R$ 794
mil, valor que irá aquecer a economia da cidade. Já o salário
dos funcionários de dezembro,
de R$ 1,5 milhão, esse deverá
ser antecipado para o dia 21 de
dezembro.
Segundo o prefeito José
Carlos Sandrini (PHS), a situ-

ação equilibrada da economia
da prefeitura é que possibilitou
tal media. “Hoje estamos com
as contas e Certidão Negativa
da prefeitura em ordem, isso
nos dá a possibilidade de fazer
o pagamento em dia para 590
funcionários”, afirma o prefeito.
A folha de pagamento mensal da prefeitura gira em torno
de R$ 1.3 milhão, porém, agora
no final de ano com o pagamento das férias de professores,
somado ao 13º salário, a prefeitura poderá injetar na economia
do município aproximadamente
R$ 2,3 milhões.
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CARAMBEÍ

Divulgação / Prefeitura de Carambeí

Decoração
Natalina sofre com
nova depredação
Vândalos
insistem em
depredar
decorações
Da Assessoria
Carambeí - A decoração
natalina instalada na região
central sofreu novamente atos
de vandalismo durante final de
semana. Na terça-feira (11)
já haviam sido registrados
casos de vandalismo na Praça
Cívica. Entre a sexta-feira (14)
e o domingo (16) novos casos
foram registrados e serão leva-

dos para a Polícia Civil.
A secretária Municipal de
Desenvolvimento, Aline Valer
Macedo, relata que na sextafeira (14), o vandalismo foi
cometido em plena luz do dia.
“Cortaram os fios de iluminação da praça, levaram conectores e tomadas. Sentaram
sobre as renas, o que danificou, elas estavam chumbadas,
chegou a quebrar os parafusos.
Na sexta a noite não acendeu
parte da iluminação devido ao
vandalismo. Consertamos tudo
durante o sábado, mas a noite,
repetiu a depredação, mesmo
situação, cortaram os fios,
danificaram enfeites e levaram peças da ornamentação”,

PONTA GROSSA

TIBAGI

Primeira etapa
do recape da
Ernesto Kugler
entra na
fase ﬁnal

conta Aline.
“Durante a madrugada de
domingo chutaram e quebraram a parede a casa do Papai
Noel. No sábado a noite,
fomos avisados que três elementos haviam quebrado o
boneco do Papai Noel. Retiramos o boneco do local e não
será substituído”, relata.
Aline descreve que é lamentável que um trabalho planejado para trazer mais beleza e
entretenimento para comunidade seja danificado por ação
de vândalos. Ela apela para
que a própria população auxilie na fiscalização e cuidados e
denuncie qualquer atitude de
depredação pelo telefone 190.

Natal Iluminado segue com
apresentações até domingo
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - A obra de revitalização da Rua Ernesto Kugler
segue com força total e entra
na fase final da primeira etapa.
A obra que já chegou na Rua
Machadinho, próximo a Cooperativa de Crédito Sicredi, tem
expectativa de finalização (primeira fase) até essa sexta-feira
(21). O projeto deverá custar
cerca de R$ 1,5 milhão.
O prefeito Rildo Leonardi
pede a compreensão, principalmente dos que residem próximo à obra. “Eu sei que está
sendo um transtorno enorme,
principalmente para aqueles
que moram perto, mas a nossa
justificativa é que vai valer
a pena. É uma das maiores
obras de drenagem que Tibagi
já teve, e logo estará concluída. Vamos resolver um problema antigo que assola nossa
cidade. Pedimos um pouco
mais de paciência, porque dentro de alguns dias essa etapa
estará resolvida”, observa.
Nesta primeira fase foram
feitos serviços de drenagem e
construção das galerias pluviais de uma parte do trecho.
Mesmo com a instalação de
manilhas mais largas, que
atenderão a demanda existente, algumas galerias antigas
estão sendo aproveitadas.
A expectativa é que toda
a parte de drenagem esteja
pronta até sexta - feira (21),
quando os profissionais responsáveis pela execução da
obra saem em férias. As vias
que estão em obras ficarão
liberadas para o tráfego até a
retomada dos trabalhos em 14
de janeiro, quando serão finalizadas as calçadas, rampas de
acessibilidade e iniciada a aplicação do recape asfáltico.
Divulgação

Primeira fase estará
pronta até sexta-feira

Renas foram danificadas em plena luz do dia

LIMPEZA DO RIO TIBAGI

Gincana confraterniza e premia
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

Da Assessoria
Tibagi - A Associação Tibagiana de Canoagem (Atica)
promoveu uma gincana de confraternização de final de ano
no mínimo diferente. Entre as
provas, além da brincadeira 'da
torta na cara', a limpeza do Rio
Tibagi. Ao final da gincana, as
equipes coletaram juntas mais de
140 quilos de dejetos no inteiror do Rio Tibagi, com a equipe
amarela sagrando-se campeã
após coletar mais de 45 quilos.
O prêmio é um dia em Itaytyba
Ecoturismo, além das medalhas.
Para professor da Atica e
idealizador da gincana, Andre de
Paula, a ação teve como objetivo
conscientizar os jovens sobre a
preservação do rio. "A gente participou das limpezas do rio com
a Secretaria de Meio Ambiente e
resolvemos fazer uma gincana de
confraternização, também limpando o rio", disse.
A gerente da Setur, Kellin
Ramos, aponta o motivo pelo
qual a secretaria apoiou a gin-

Cerca de 145 kg de degetos foram tirados das águas Rio Tibagi
cana. "A gente achou a ideia
interessante, porque além da
limpeza, a questão do meio
ambiente, para nós também
é turismo. Então o turista vai
chegar aqui e ver que a nossa
cidade além de linda também é
limpa", frisou.
Para a gerente da Sema,
Leri Ribeiro, ações desta forma
auxiliam na fixação da educação
ambiental nos jovens. "É muito
bom essa gincana de confraternização, entre os alunos da
canoagem. Porque é uma inte-

gração, uma participação, uma
motivação e com certeza na limpeza do rio é muito bom, porque
eles são multiplicadores dessas
informações para a população,
de não jogar lixo nos rios, nascentes e com certeza preservar a nossa natureza", afirmou
Ribeiro.
A gincana contou com o
apoio das Secretarias de Turismo
e com o patrocínio de Itaytyba
Ecoturismo, que deu a premiação (Setur) e Meio Ambiente
(Sema).

Cidade Clima de Natal
No palco o ballet ‘Anastasia’
Da Assessoria
Ponta Grossa - O clima
natalino já tomou conta de Ponta
Grossa. Desde a última semana,
o Parque Ambiental tem sido o
ponto de encontro das famílias
ponta-grossenses, com uma decoração especial e atrações culturais
que tem encantado a população. O
Natal Iluminado, promovido pela
Prefeitura de Ponta Grossa, com
patrocínio da Caixa, seguirá com
programação diária até o dia 23
de dezembro, apresentando novidades todos os dias.
Nesta segunda-feira (17), as
atividades começaram às 19 horas
com ‘O Mundo Mágico do Palhaço
Picolé’, no palco principal, e às 20
horas, em frente à Casa da Memória, o musical ‘A Magia do Natal’.
Já às 20h30 sobe ao palco o Studio de Dança Fabíola Capri para
apresentar o ballet ‘Anastasia’. Na
terça-feira (18), além do Palhaço
Picolé e do espetáculo ‘A Magia do
Natal’ (às 19 horas e às 20 horas,

respectivamente) o público poderá
assistir ao espetáculo ‘Uma Dança
pela Vida’, do studio Dance For
Life e Projeto Constelação. Todas
as atrações são gratuitas.
Fim de Semana no Parque
Desde o inicio do mês milhares de pessoas têm passado todos
os dias pelo Parque Ambiental. No
último domingo (16), a BandaEscola Lyra dos Campos - com
músicos convidados e participação
especial do Coro Cidade de Ponta
Grossa - foi aplaudida em massa
pelo público, que acompanhou
clássicos da MPB e da música
internacional em um concerto
inédito. Durante o fim de semana
também passaram pelo palco a
Orquestra Filarmônica Unicesumar, o Palhaço Picolé e a banda A
Vera. A programação completa do
Natal Iluminado está disponível no
site da Prefeitura de Ponta Grossa,
no aplicativo Cultura Paraná e nas
redes sociais da Prefeitura e Fundação Municipal de Cultura.

Gerson Sutil
e família

Natal de Todos os Povos

Natal Sonho de Luz

PALMEIRA

Inauguração da Mini Arena
é adiada para sexta-feira
Palmeira - A inauguração da
Mini Arena Multiuso da Colônia
Francesa, inicialmente programada
para acontecer nesta terça-feira
(18), foi adiada para sexta-feira
(21), às 9h30. O evento contará
com a presença do prefeito Edir
Havrechaki, do secretário municipal de Esporte e Lazer, Moisés Américo, e do secretário do
Esporte e do Turismo do Paraná,
João Barbiero.
O Município cedeu o terreno
e preparou a base para que o
Estado instalasse o Mini Arena,

em investimento que somou R$
500 mil, através do programa
Paraná + Esporte.
A Mini Arena 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. Ao redor da mesma
também existe uma pista para a
prática de atletismo, além de uma
cesta de basquete com iluminação
de refletores.

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.
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ATÉ A CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE

Canil não receberá novos animais
Divulgação

Existe projeto
e área para a
nova unidade,
porém,
sem prazo
para obra
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Até que esteja em espaço
adequado, o Centro Municipal
de Zoonoses (canil municipal)
de Castro não poderá receber
novos animais, exceto, em casos
de emergência. A unidade foi
autuada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Paraná (CRMV) em agosto
desde ano, quando técnicos do
órgão visitaram o canil e constataram irregularidades.
Além disso, a área onde
hoje fica o imóvel será usada
para a construção da nova
rodoviária da cidade, por esta
razão, mesmo tendo sofrido

5º ESQUADRÃO

Exercício de
Apresentação
da Reserva
No período de 9 a 16 de
dezembro, o 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado, Centauro
dos Campos Gerais, conduziu
o Exercício de Apresentação da
Reserva (EXAR). A atividade teve
por objetivo atualizar os dados
dos reservistas vinculados à OM,
visando a validação da doutrina
de mobilização de pessoal, bem
como possibilitar o adestramento
dos integrantes do Sistema de
Mobilização do Exército.
Coroando a atividade, o
Esquadrão realizou formatura
geral para comemorar o Dia do
Reservista onde alguns ex-militares entraram em forma e desfilaram juntamente com a tropa.
Logo após ocorreu almoço de
confraternização e uma partida de
futebol.

Confraternização
de Natal do
5º Esquadrão
No dia 15 de dezembro, o 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, sediado em Castro, reuniu
a família militar do 'Centauro dos
Campos Gerais' para uma confraternização de Natal. O evento
contou com a chegada do Papai
Noel, atividades recreativas para
as crianças e distribuição de
brinquedos.

Unidade foi autuada pelo CRMV e sofreu roubos por parte da populaçã

com o roubo de equipamentos e com danos causados por
populares, o imóvel não deve
receber investimentos da Prefeitura. As informações são da
secretária municipal de Saúde,
Maria Lidia Kravutschke.
“Não compensa investir em

um imóvel que em breve terá
que sair dali para a construção
da rodoviária”, destaca ela.
De acordo com a secretária, os cães que hoje estão no
canil continuarão a ser tratados e passarão pelo processo
de castração para depois

serem devolvidos nos locais
de origem (depois de castrados, tratados e vacinados, se
não forem adotados, os animais são devolvidos ao local
de onde foram recolhidos).
Mas, até que a nova unidade
seja construída, não serão

CASTRENSE EXPÕE NO COMIC CON EXPERIENCE 2018

Castrense foi indicado
com buço de Hellboy
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
O escultor castrense
João Pedro Ruth Santos teve
recentemente uma peça sua
exposta em São Paulo, na
Comic Con Experience 2018
(CCXP). A feira, que reúne
trabalhos de artistas do
mundo inteiro, foi realizada
entre os dias 6 e 9 deste mês
no espaço São Paulo Expo.
E, João Pedro foi um dos
indicados para mostrar seu
trabalho.
Com apenas 19 anos de
idade, e como ele próprio
descreve, ainda iniciante na
atividade, o artista foi indicado pelo estabelecimento
onde compra a matéria-prima
para suas modelagens para
participar da feira. “A loja
sempre participa da feira,
tem seu estande lá, onde
geralmente são expostos
trabalhos de seus clientes,
e neste ano eles indicaram
a minha escultura”, conta o
artista.
Depois de ser indicada
para expor na Comic Con
Experience, a obra de João
Pedro passou por uma avaliação, e em seguida teve

Divulgação

Escultura do buço de
Hellboy exposto em feira

segui conversar com o escultor brasileiro Alex Oliver e
mostrar meu trabalho para
ele, depois pude ver ele e
outros artistas convidados
esculpindo ao vivo. Isso tudo
foi bem legal”, conta o castrense.
O evento também contou
com pré-estreias, estandes
de estúdios e distribuidoras
como Disney, Warner, Netflix
e Fox, além da presença de
artistas renomados nacionais
e internacionais.

sua presença confirmada
para o evento. “Não foi uma
surpresa maior porque aqui
na região não temos tantas
pessoas que fazem esse tipo
de trabalho, mesmo assim,
eu não esperava e foi muito
legal receber essa notícia”,
destaca ele.
Além de poder mostrar
uma peça esculpida por suas
próprias mãos, durante a
feira João Pedro ainda teve a
oportunidade de conhecer de
perto profissionais que muito
admira. Neste ano a CCXP
tinha como convidados personalidades como Henrique
Rainha e Ricardo Zacariotti,
entre outros. “Também con-

Sobre a escultura
De acordo com João
Pedro Ruth Santos, ele também possui diversas peças
autorais, mas sua obra escolhida para a Comic Con
Experience 2018 foi uma
escultura do buço de Hellboy - um personagem de histórias em quadrinhos criado
por Mike Mignola. De
acordo com registros, Hellboy nasceu nas profundezas
do Inferno. É filho de um
demônio e de uma feiticeira,
porém, por ter boa índole,
foi treinado para combater
forças das trevas, ganhando
inclusive, status honorário de
humano, das Nações Unidas.

recolhidos mais animais, até
mesmo porque o prazo dado
pelo CRMV para que sejam
feitas as adequações no local
já terminou e está em período
de prorrogação.
Segundo Maria Lidia, já
existe projeto e até mesmo
uma área aprovada para a
construção do novo centro de
zoonoses, porém, ainda não
há prazo definido para a execução do projeto. “Não temos
essa informação ainda, mas
essa demanda andará também
conforme avance o projeto de
construção da rodoviária, afinal
já é certo que teremos que sair
de lá”, explica Maria Lidia.
Irregularidades apontadas
Nos autos de infração emitidos pelos profissionais do
Conselho de Medicina Veterinária constam irregularidades
relacionadas à sala de cirurgia,
onde falta equipamento para
monitoração anestésica e sala
para preparo e recuperação
dos animais, e à sala de esterilização de materiais, entre

outras.
Além de conceder prazo
para adequação, o órgão também multou a Prefeitura de
Castro. Na data foram emitidas duas multas, cada uma no
valor de R$ 3 mil.
Sobre a unidade
Inaugurado em fevereiro
de 2014, o primeiro Centro
Municipal de Zoonoses do
município tinha como rotina de
trabalho, até quando recebeu
a autuação, o recolhimento de
cães de rua para esterilização.
No local, os animais também
recebiam um microchip para
identificação e depois dos cuidados, eram liberados para
adoção, ou voltavam para o
local onde foram encontrados.
O Centro é coordenado
pela Secretaria Municipal de
Saúde por meio da Vigilância
Sanitária e tem capacidade
para abrigar até 50 cães. Na
época da inauguração da unidade, o número de cães soltos
nas vias públicas de Castro
passava de 800.

BASQUETE EM RODAS

Castro Falcão vence a
chave prata do Paranense
Divulgação

Equipe castrense venceu o forte Umuarama
Da Assessoria
A equipe do Castro Basquete em Rodas (Falcão) trouxe
mais uma vez alegria para a
cidade ao conquistar o título de
campeã da Chave Prata 2018.
O jogo que coroou com título
o município aconteceu contra a
forte equipe de Umuarama.
Comandados pelo coach
Josias Machado a equipe saiu
de Castro na sexta-feira (14)
rumo à Pinhais para participar da competição. "Voltamos
com a sensação do dever cumprido. Iniciamos os treinamentos focando muito no estadual
e não ficaríamos satisfeitos
se não fossemos campeões",
comentou.
No entanto, a equipe está

sem tempo para comemorações
e continuará treinando pesado
até o próximo ano, especificamente até o dia 5 de janeiro,
devido ao convite feito a três
jogadores para disputar o campeonato brasileiro da modalidade. "Estou muito feliz. Eu e
mais três jogadores fomos convidados pelo time Tigres, do Rio
Grande do Norte, para disputar
o título brasileiro. Então, para
nossos atletas não perderem o
ritmo de jogo, foi decidido com
o grupo a continuação dos treinos", explicou.
Os atletas convocados
foram Tiago Tabor, Leanderson Ferreira e Alexander Oliveira. O coach Josias será o
auxiliar técnico do Tigres nesta
competição.

COMPRE NAS LOJAS CREDENCIADAS E CONCORRA A UM CARRO 0 KM

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

TERÇA-FEIRA, 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018

BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO USADO
Vendo barracão, preço ótimo. Um
galpão de 100 m² por R$ 9.000,00
e um galpão de 120 m² por R$
11.000,00. Em ótimo estado. Fone
(41) 9 9648-9160.

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

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.

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.

ACEITO CARRO
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.

CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

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.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CARLOS MAGNO DA COSTA, 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
RODOVIA CASTRO-TIBAGI, KM229, TIBAGI/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
IONE TEREZA STEFANI, torna público que recebeu do IAP, a Licença
Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA – FRANGO
DE CORTE, implantada na localidade de ESTÂNCIA DA DIVISA,
PIRAÍ DO SUL/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
CARLOS MAGNO DA COSTA, torna público que recebeu do IAP, a
Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA –
FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de RODOVIA CASTRO-TIBAGI, KM229, TIBAGI/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
IONE TEREZA STEFANI, 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
ESTÂNCIA DA DIVISA, PIRAÍ DO SUL/PR.

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.

Áries: Tomar a iniciativa pode
ser a melhor forma de atingir suas
metas. A Lua faz com que se apegue
às suas coisas e aumenta as chances
de encher o bolso. A paquera pode
ficar em segundo lugar.

Libra: Se depender das estrelas, o dia tem tudo para trazer reviravoltas e surpresas. Só não deixe as
pessoas queridas em segundo plano.
A paixão deve crescer e apimentar os
momentos de intimidade.

Touro: Preste atenção em seus
instintos e poderá conseguir o que
deseja. Você esbanjar vitalidade.
Aproveite para cuidar melhor do
corpo. Se anda de olho em alguém,
aposte seu charme para se destacar.

Escorpião: Sua dedicação ao
trabalho será notada e você vai dar
conta até dos serviços mais chatos.
A saúde conta com boas energias. Se
está saindo com alguém, há chance
de oficializar o romance.

Gêmeos: É hora de correr atrás
dos seus sonhos e alimentar grandes
esperanças. Mantenha seus interesses em segredo e não confie em
qualquer um. Um caso proibido tem
tudo para se tornar mais atraente!

Sagitário: Logo cedo, você vai
contar com a sorte e pode até se dar
bem em jogo ou aposta. O astral é
favorável para cuidar da saúde. No
romance, é hora de mostrar apoio à
sua cara-metade.

Câncer: Seu lado ambicioso
continua em alta e você fará o que
puder para conquistar o respeito dos
colegas e superiores no trabalho.
Alguém do seu círculo de amizades
pode dar uma força na conquista.

Capricórnio: Astral favorável
para resolver algumas coisas que
estavam pendentes em casa. A Lua
entra em seu paraíso astral e destaca
seu carisma. As estrelas avisam que
poderá fazer sucesso na conquista.

Leão: Astral favorável para
trocar experiências com os colegas
ou aprender algo novo. Se está a fim
de alguém, redobre o cuidado para
causar boa impressão. Você e o seu
amor podem planejar o futuro.

Aquário: Tarefas e assuntos que
exigem diálogo, contato com clientes
ou raciocínio rápido devem correr
melhor logo cedo. Se ainda não
esqueceu um amor antigo, pode ser
um bom momento para reatar.
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Peixes: Bom astral para orgalidar com documentos, impostos e
nizar as contas e descolar uma grana
herança deve crescer. No serviço,
extra. Não deixe passar a chance
PALMEIRA-PR
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PALMEIRA
sobra otimismo
para SINDICATO
realizar DOS
tarefas.
de fazer amigos. Se está a fim de
-SISMUPSeu jeito animado deve surpreender
alguém, puxe papo e não esconda
e contagiar a pessoa amada!
seu interesse.
PA
I

S

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

(?) Lobo,
cantor e
compositor
carioca
Espírito
Santo
(sigla)
Percorrem

A condição
da pedra
painite no
mundo

BANCO

T
R

T
O
R
L
O
N
I

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

Solução

O

6

SINDICAT
O

OS
SINDICAT
OD

PALMEIRA-PR

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PALMEIRA
-SISMUP-

ELEIÇÕES SINDICAIS

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PALMEIRA
-SISMUP-

SINDICATO
DOS SERVIDORES
PÚBLICOS dos
MUNICIPAIS
DE PALMEIRA
A Comissão
Eleitoral
do SINDICAIS
Sindicato
Servidores
Públicos
ELEIÇÕES
-SISMUPAVISO
Municipais de Palmeira – SISMUP,
com sede na Rua Cel. Vida, nº
ELEIÇÕES
SINDICAIS
340, Centro, Palmeira/PR,
nos
termos
do regimento estatutário,
AVISO
ELEIÇÕES
SINDICAIS
comunica que será realizada eleição no dia vinte e quatro de janeiro
AVISO
A Comissão
Eleitoral
do Sindicato
dos Servidores
Públicos
de dois mil
e dezenove
(24/01/2019),
na sede
do Sindicato,
para
AVISO
Municipais
de Palmeira
– SISMUP,
com Representantes,
sede na Rua Cel.
Vida,
nº
Diretoria,AConselho
Fiscal
e
Delegados
bem
como
Comissão Eleitoral do Sindicato dos Servidores Públicos
340,
Centro, Palmeira/PR, nos termos do regimento estatutário,
seus
Suplentes.
Municipais de Palmeira – SISMUP, com sede na Rua Cel. Vida, nº
Comissão
Eleitoral
dodeverão
Sindicato
dos
Servidores
comunicaA
que
será realizada
eleição
no dia
vinte
e quatro
dePúblicos
janeiro
Os
registros
de chapas
ser
efetuados
perante
esta
340, Centro,
Palmeira/PR,
nos
do dos
regimento
estatutário,
A Comissão
Eleitoral
do termos
Sindicato
Servidores
Públicos
Municipais
de
Palmeira
–
SISMUP,
com
sede
na
Rua
Cel.
Vida,
nº
de
dois
mil
e
dezenove
(24/01/2019),
na
sede
do
Sindicato,
para
Comissão que
na será
sederealizada
do Sindicato,
no
horário
das
09hs00min
às
comunica
eleição com
no dia
vinte
quatro
janeiro
Municipais
de Palmeira
– SISMUP,
sede
naeRua
Cel.deVida,
nº
340,
Centro,
Palmeira/PR,
nos
termos
do
regimento
estatutário,
Diretoria,
Conselho
Fiscal
e
Delegados
Representantes,
bem
como
12hs00min
ee das
13hs00min
às 16hs00min
no prazo
de 05 (cinco)
de
dois
mil
dezenove
(24/01/2019),
na
sede
do
Sindicato,
para
340, Centro, Palmeira/PR, nos termos do regimento estatutário,
comunica
quedeste.
será realizada eleição no dia vinte e quatro de janeiro
seus
dias aSuplentes.
contar
Diretoria,
Conselho
Fiscal e eleição
Delegados
Representantes,
como
comunica
que
será realizada
no dia
vinte e quatro bem
de janeiro
de dois mil
e dezenove
(24/01/2019),
na
do Sindicato,
Os
registros
sersede
efetuados
perante
esta
E, o
Edital de
da chapas
eleição deverão
encontra-se
afixado
na
Sedepara
do
seus
Suplentes.
de dois mil e dezenove (24/01/2019), na sede do Sindicato, para
Diretoria,
Conselho
e Delegados
Representantes,
bem como
Comissão
na termos
sede Fiscal
do
Sindicato,
no horário
das 09hs00min
às
Sindicato,Os
nos
do
Estatuto
Social.
registrosFiscal
de chapas
deverãoRepresentantes,
ser efetuados perante
esta
Diretoria, Conselho
e Delegados
bem como
seus
Suplentes.
12hs00min
e das 13hs00min às 16hs00min no prazo de 05 (cinco)
Comissão
na sede do Sindicato, no horário das 09hs00min às
seus Suplentes.
Os registros
ser
perante
esta
dias a contar
deste. de chapas deverão
Palmeira,
18efetuados
deprazo
dezembro
2018.
12hs00min
das 13hs00min
às deverão
16hs00min
de
05de(cinco)
Os eregistros
de chapas
ser no
efetuados
perante
esta
ComissãoE,nao sede
do
Sindicato,
no
horário
das
09hs00min
às
Edital da eleição encontra-se afixado na Sede do
dias a contar
Comissão
nadeste.
sede do Sindicato, no horário das 09hs00min às
12hs00minnos
e das
13hs00min
às 16hs00min
no prazo de 05 (cinco)
Sindicato,
termos
do Estatuto
Social.
E, eo das
Edital
da eleição
encontra-senoafixado
na 05
Sede
do
12hs00min
13hs00min
às 16hs00min
prazo de
(cinco)
dias a contar deste.
Iverson
Diniz
Graczyk
Sindicato,
nos
termos
do
Estatuto
Social.
dias a contar deste.
E, o Edital
da eleição
encontra-se
afixado
na Sede
do
Palmeira,
18 de
dezembro
de 2018.
Presidente
da Comissão
Eleitoral
E, o Edital da eleição encontra-se afixado na Sede do
Sindicato, nos termos do Estatuto Social.
18 de dezembro de 2018.
Sindicato, nos termos do Estatuto Palmeira,
Social.
PALMEIRA-PR

Palmeira,
18 de dezembro de 2018.
Iverson Diniz
Graczyk
Palmeira, 18 de dezembro de 2018.
Presidente da Comissão Eleitoral
Iverson Diniz Graczyk
E

O
B
S
E
S
S
O
R

Madeira
muito
escura e
resistente

U
R VO S
N S A
A
L
S S Ã
I O
A NU
D O R
O S L
R O
A
E
D A D
O N U
D
B A N
O M A

________________________________________________________________________________

Presidente
Comissão
Eleitoral
Rua Vicente
machado, 1466 –da
Centro
– CEP 84130-000Palmeira - Paraná
Iverson
Diniz
Graczyk
Fone: (42) 3252-7618
– Email:
sismuppalmeira@yahoo.com.br
Iverson Diniz Graczyk
Presidente da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral

________________________________________________________________________________

Rua Vicente machado, 1466 – Centro – CEP 84130-000- Palmeira - Paraná
Fone: (42) 3252-7618 – Email: sismuppalmeira@yahoo.com.br

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
________________________________________________________________________________
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de urina

MALHAÇÃO:
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APÓS DESENTENDIMENTO

Matam desafeto em saída de bar
Dois homens disparam suas armas
após discussão em interior de bar
Da Redação
Desentendimento
em
bar leva homem de 33 anos

a óbito. O crime aconteceu
entre as ruas Oscar Marfurt
e Padre Lívio Donati, na
Vila do Rosário, por volta

CASTRO

Tenta vender
som de carro
roubado
Indivíduo de 21 anos é preso
com veículo furtado, após tentar
vender som de carro sem procedência. A ocorrência de receptação foi
registrada as 23h15 deste domingo,
na Rua Herculano Martins Oliveira,
Bairro Perpétudo Socorro, em
Castro. Tudo começou quando um
policial militar, de folga, visualizou
o veículo Fiat Pálio, placas CRM4839, em alta velocidade, e iniciou
acompanhamento. Após estacionar
o carro e tentar vender o aparelho
de som, acabou abordado e preso.
Antes, porém, tentou fugir, o que foi
contido. O autor e o veículo foram
encaminhados até a delegacia para
providências.

VILA RIO BRANCO

Invadem casa em
Castro e roubam
Ladrões continuam agindo em
Castro. Desta vez o alvo foi uma
casa localizada na Rua Wenceslau
Braz, Vila Rio Branco, por volta
da 00h40 deste domingo (16).
Os três marginais entraram
na casa portando revólver e uma
garrucha, anunciaram o assalto, e
fugiram portando celulares e bolsas. Ninguém ficou ferido.

feto, logo após se desentenderem em bar. A vítima
chegou a ser encaminhada
com vida a UPA do município, mas não resistiu aos
ferimentos e acabou morrendo na sequência. Os
autores não foram localizados até o momento.

TENTOU PASSAR PELA IRMÃ

Civil prende mulher
investigada por tráfico
Divulgação / Polícia Civil

OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019

Policiais passam por nivelamento
Divulgação / Priscilla Carvalho

Da Assessoria
Os militares estaduais
que atuarão na Operação
Verão 2018/2019, no litoral
do Estado, passam até quarta-feira (19) por um nivelamento na Academia Policial
Militar do Guatupê (APMG),
em São José dos Pinhais.
Durante três dias, policiais
militares oriundos de diversas unidades da Corporação
da Capital, RMC e do Interior do Estado, passarão por
aulas e palestras sobre os
procedimentos que deverão
ser adotados desde o atendimento de ocorrências aos
trâmites administrativos. A
Operação Verão 2018/2019
começa na sexta-feira (21).
Os policiais foram recepcionados pelo coordenador
estadual do Verão Paraná e
chefe da Casa Militar, coronel Maurício Tortato, e pela
comandante-geral da PM,
coronel Audilene Dias Rocha.
O efetivo é formado por
voluntários que se dispuseram a trabalhar em apoio ao
9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), pertencente
ao 6º Comando Regional da
PM (6º CRPM).
A coronel Audilene ressaltou que os policiais milita-

Ladrões roubam
e atiram em dono
Outro estabelecimento comercial foi alvo de três marginais, desta
vez na estrada principal que leva ao
Bairro Campina das Pedras, em
Castro, por volta das 19h30 desse
domingo (16). Um dos ladrões,
inclusive, efetuou disparo de revólver em direção ao proprietário do
estabelecimento. A vítima acabou
ferida na região do tórax e atendida
por uma viatura do siate, já os autores fugiram levando certa quantia
em dinheiro. Até o momento não
foram localizados.

das 15h30 desse domingo
(16), em Castro.
O motivo que gerou a
discussão ainda é desconhecido, por outro lado,
o que se sabe é que dois
homens armados realizaram disparos de arma de
fogo em direção a um desa-

Tenta passar pela irmã, mas é desocberta

Três dias de aulas e palestras
res são qualificados e foram
selecionados para a atuação
de reforço de segurança nas
praias durante a temporada
de verão. Ela acrescentou
que eles vivenciam situações características de suas
unidades de origem, mas
é necessário o nivelamento
para uniformizar a atuação
de todos os profissionais.
“Os policiais são capacitados. Apesar de ser um
período longo, longe da família, a maioria é de voluntários. Sempre temos homens
e mulheres dispostos a fazer
missões árduas, e acredito
que dessa vez não será diferente”, disse a coronel Audilene.
O nivelamento técnico, de

acordo com o comandante do
6º CRPM, coronel Valterlei
Mattos de Souza, é essencial para que todas as ações
da PM sejam coordenadas e
garantam os efeitos necessários. “Sabemos que a Operação Verão é atípica, já que no
Litoral do Estado o policial
está ali neste período essencialmente para proteger, dar
informação. Eles devem estar
preparados para desempenhar
suas funções.”, explicou.
Também
participaram
na palestra inaugural, nesta
segunda-feira (17) o comandante do 9º Batalhão (9º
BPM), tenente-coronel Rui
Noé Barroso Torres, o subcomandante da APMG, tenentecoronel Ronaldo de Abreu.

EM JAGUARIAÍVA

Supostos ladões de posto
são detidos horas depois
Da Redação
Jaguariaíva - Não importa
se é dia ou noite, os ladrões se
mostram cada vez mais ousados.
Desta vez o alvo foi um posto de
combustíveis, roubado duas vezes

na madrugada de domingo (16).
Após repasse de informações sobre
as características dos indivíduos,
equipes policiais realizaram diligências que levaram a dois suspeitos, um de 26 e outro de 39 anos.
Ambos, assim como a suposta

motocicleta usada na ação, foram
apreendidos e encaminhados até a
delegacia para providências.
Eles foram presos na Rua
Tucunaré, Bairro Barro Preto, em
Jaguariaíva, por volta das 15 horas
desse domingo (16).

Da Assessoria
Foragida há cinco anos,
L.P.L, de 32 anos, tentou enganar os policiais durante a sua
prisão. O setor de inteligência
da Polícia Civil de Castro já
estava monitorando a mulher,
investigada pelo crime de tráfico
de drogas ocorrido em Ponta
Grossa, quando na manhã de
sábado (15), em Castro, logra-

ram êxito.
Mesmo tentando passar pela
pessoa de sua irmã, os investigadores apuraram sua identidade e descobriram a farsa,
conduzindo-a para a Delegacia
de Polícia de Castro, de onde
seria escoltada para a Cadeia
Pública de Ponta Grossa, de
onde cumprirá mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário daquele município.

COMUNIDADE DO FUNIL

Civil de Castro prende
mais um por roubo
Divulgação / Polícia Civil

Da Assessoria
Investigadores da 43ª
DRP, prenderam indivíduo
na manhã deste sábado (15)
acusado de prática de roubo.
Dessa vez foi a comunidade do
Funil, próximo ao distrito do
Socavão, que acordou com a
Policia Civil batendo à porta.
Após investigações iniciadas
em 2014, E.M.L, de 24 anos,
acabou algemado. Em seu desfavor havia um Mandado de
Prisão por roubo. Realizada a
prisão, ele foi apresentado na
Delegacia, onde encontra-se
se a disposição da Justiça.

Acusado de roubo foi
parar na carceragem

AÇÃO RÁPIDA DE LADRÕES

Dez minutos estacionado
e automóvel foi levado
Mais uma ação de furto de
automóvel foi registrada nos primeiro minutos de domingo (16),
na Avenida Coronel Martins de
Oliveira, mais precisamente por
volta da 00h10. O motorista
que não teve o nome revelado,
estacionou o seu automóvel

Palio ano 1999/2000, de cor
cinza, placas CRM 4839, em via
pública, quando ao retornar, não
encontrou mais o carro. Segundo
o proprietário do carro à polícia, foram apenas dez minutos
do momento que deixou o carro
estacionado, até o roubo.

APÓS COLIDIR SEU CARRO

Homem bêbado é
conduzido a 43ª DRP
Poderia ser mais uma simples
ocorrência de trânsito, se um dos
motoristas não estivesse alcoolizado. Por volta das 21 horas
de domingo (16), a equipe da
Guarda Municipal de Castro foi
acionada para dar atendimento
a uma colisão entre automóveis
na Rua Antônio José Gomes,
envolvendo os automóveis Agile e
Palio. E.A.C, condutor do Pálio,
segundo envolvidos, teria tentado

evadir-se do local por apresentar
sinais de embriagues alcoólica.
Diante destes fatos, o mesmo foi
convidado a se dirigir a 3ª Cia da
Polícia Militar para fazer o teste
etilométrico, onde o resultado
obtido foi de 1,29 mg/l. Ele foi
enquadrado no art. 306 da lei
9.503/97, crime de embriagues
ao volante, sendo portanto além
de notificado, conduzido a 43ª
DP para as providencias cabíveis.

8

Terça-Feira, 18 a 20 de Dezembro de 2018

cleucimara@hotmail.com
“Cultive pensamentos bons, rodeie-se de pessoas positivas e fique de bem com a vida.”

Tania

Divulgação

Gianna

Divulgação / Gebrim

Divulgação

Santa Casa Ponta Grossa

Ainda em
tempo de
parabenizar
Tania Mara
David
Dechandt,
pela recente
passagem de
aniversário

Divulgação

Em click exclusivo, a Miss Teen Ponta Grossa,
Gianna Souza com acessórios da Gebrim
Bijoux. A Gebrim, com dois endereços em
Ponta Grossa, Rua 7 de setembro 713 Centro
e Super Muffato Uvaranas

Felicitações

Dia 13 de Dezembro a Santa Casa Ponta Grossa comemorou
106 anos em alto estilo, com a reinauguração da sua histórica
fachada. No coquetel oferecido após a cerimônia, várias
homenagens e a confraternização dos presentes
Divulgação / Arq. Pessoal

Divulgação

18/12

Arlete Alves Bohaiano
Juliato Tomazzoni Namur
Lucas Contador Bueno

19/12

Na quinta-feira (13), Valentin Bontorin
festejou seu aniversário com a esposa
Clarisse Simões Bontorin e amigos

Larissa Dias, Thiago Zaziski,
Karini Oliveira

Divulgação / João Marcelo Mazzo

20/12

Andre Ricardo Homa
Halesson Felipe
Lucas Jose de Lara
Leandro Tiago
Vergilio Carvalho

Ao lado do prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel de Oliveira, a primeira
dama, Simone Kamisnki de Oliveira,
reserva esse dia 22 para receber
felicitações de aniversário. Muitas felicidades!
Ainda em tempo de parabenizar o empresário
Wilson Luiz Macedo, proprietário do Thermas
de Piratuba Park Hotel, no registro ao lado da
esposa Léia Ghizoni de Macedo e de Jacó
Gimenes, presidente da Paraná Turismo

IN

Parabenizamos Larissa Silva Teixeira pela passagem de seu
aniversário nesta segunda-feira (17). A homenagem são de seus
pais com a singela frase: 'você é a filha que qualquer pai e mãe
desejaria ter, por isso temos muita sorte de ter você em nossas
vidas. Felicidades minha menina crescida, amamos você!'
Divulgação

Primeira Noite de Cantatas
emociona população

Divulgação

O Rotary Club de Ponta Grossa Vila Velha, presidido
por João Marcelo Mazzo, em confraternização de
final de ano e revelação de amigo secreto

NAS JANELAS DO PALÁCIO DOS DIAMENTES

Aracy e Sergio Zadorosny, Sergio Filho
e a namorada Paula Campagnoli.
No dia 19 de dezembro a família
Zadorosny recebe amigos para a
tradicional benção do Presépio da
Fazenda Pedra Verde, realizada pelo
bispo Diocesano Dom Sergio Arthur Brashi

No domingo (16), 30 crianças
ensaiadas pelos professores do
Departamento de Cultura tomaram conta das janelas do Palácio
do Diamante, na primeira noite de
Cantatas de Natal. Foram apresentadas seis músicas para o público
que lotou a Praça Edmundo Mercer. O prefeito Rildo Leonardi,
a vice - prefeita, Helynez Santos
Ribas, e o presidente da Câmara
Municipal, Eduardo Torres, acompanharam a celebração.
O prefeito Rildo Leonardi ressalta a emoção em ver as famílias
tibagianas reunidas e acompanhando
toda a programação do Natal Sonho
de Luz 2018. "O público está sendo
surpreendente, tem vindo e acompa-

nhado nossos eventos e também a
bela decoração natalina na Praça. E,
a cantata foi muito emocionante, ver
nossos alunos tão bem ensaiados,
com alegria transmitindo o espírito
do natal para todo o público", disse
o prefeito.
Durante a apresentação, as
crianças cantaram seis clássicos
natalinos e com o apoio da Banda
Municipal, dos professores do
Departamento de Cultura, Brenda
e Fábio, interpretaram a música
Aleluia.
Ao longo dessa semana a programação do Natal segue normalmente com apresentações culturais
e mais uma cantata nas janelas no
Palácio do Diamante.

