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Divulgação / 5ª Esq

5ª Esquadrão
recebe apoio de
manutenção
Divulgação

Aline Sleutjes assume
em 1º de fevereiro

página 5

em curitiba

Divulgação

Depois de 15 anos à frente da equipe – hoje
nacionalmente conhecida e competindo na Superliga – Fabio Sampaio deixa a função de técnico
no Caramuru Vôlei. Agora no cargo de diretor
geral, Sampaio irá se dedicar em “colocar a casa
em ordem”, conforme suas próprias palavras.
Quem assume a vaga de técnico na equipe é
Victor Hillmann Despíndola. Até então, Vitinho
como é conhecido o novo técnico, ocupava o
página 5
cargo de auxiliar técnico.

A Prefeitura Municipal encerra seu exercício financeiro
em 2018 com saldo positivo.
Fornecedores, entidades, auxílio a estudantes e encargos
trabalhistas estão em dia,
além da folha de pagamento
página 4
do funcionalismo.

36ª Fesuva
será em
janeiro
página 4

15 anos de caramuru

Sampaio
deixa de ser
técnico

Tibagi termina ano
com saldo positivo

ponta grossa

Divulgação

Os compromissos de seu
governo e o "bom momento político que vivemos", foi a tônica
do discurso do governador eleito
Ratinho Junior (PSD) durante sua
diplomação.
página 3

A deputada federal Aline
Sleutjes, do Partido Social
Liberal (PSL), eleita no dia
07 de outubro, foi diplomada
na tarde do dia 18, em sessão
solene no grande auditório do
Teatro Positivo, em Curitipágina 3
ba.		

Operário Ferroviário venceu
o FC Cascavel, na tarde desta
quarta-feira (19), no primeiro
jogo-treino da pré-temporada
2019. A partida aconteceu no
Estádio Olímpico Regional e
página 4
terminou 1 a 0.
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Ratinho destaca
'bom momento' em
sua diplomação

Aline Sleutjes
é diplomada

Operário vence
o Cascavel

Nº 3210

NATAL E ANO NOVO

fábio sampaio assume nova função para arrumar a casa

3ª cia de polícia militar

Comandante
quer parceria
Há cerca de um mês a 3ª Companhia de Polícia Militar de Castro tem novo comandante. Em
meados do mês de novembro o capitão Aurélio
de Santa Clara assumiu a unidade, buscando
priorizar uma maior parceria com a comunidade.
O capitão também quer aprimorar o efetivo, que
hoje tem mais de 90 policiais, para atender os
página 5
cinco municípios de abrangência.

em curitiba

Aliel renova compromisso
página 3

Divulgação

Dois mil presos terão
saída temporária
Divulgação

1,9 mil presos passarão festividades fora das celas

No Paraná, 1,9 mil presos
que cumprem pena no regime
semiaberto em unidades do
Departamento Penitenciário
(Depen) serão liberados para

passar as festividades de Natal
e Ano-Novo com seus familiares.
As saídas aconteceram a partir
de quarta-feira (19), em quatro
unidades prisionais. página 7
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EDITORIAL

Informe Publicitário

REESTRUTURAR O CARAMURU VÔLEI
DE

A saída de Fabio Sampaio do comando técnico do Caramuru Vôlei é sinal de que o clube busca
mudanças, e trabalha acreditando que a equipe pode sair desta edição da Superliga (campeonato
nacional) classificada para a próxima temporada. O próprio Fabio, responsável técnico pelo ingresso
da equipe na competição, admitiu que mudanças e uma reestruturação eram necessárias, e, ele vem
com a promessa de fazer um trabalho de gestão, que ao que parece, nunca esteve muito presente na
rotina do time de raízes castrenses. A torcida por aqui é grande, para que as decisões sejam acertadas
e para que o Caramuru Vôlei continue entre a elite do voleibol nacional. Afinal, além de ter nascido em
Castro, o Caramuru ainda tem uma belíssima história de dedicação e superação.

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

O esperado 'Feliz 2019'
A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

O atraso na entrega de produtos e
a responsabilidade do fornecedor
* Vanessa Laruccia
A aquisição de produtos
pela internet já se trata de
um dos meios mais utilizados
pelos consumidores, seja em
razão da praticidade, conforto,
conveniência e até mesmo por
conta dos descontos muitas
vezes praticados apenas no
comércio eletrônico.
Entretanto, com a aproximação das festividades de final
do ano, as compras realizadas pela internet disparam e
muito, de modo que o prazo de
entrega poderá ser comprometido, eis que realizados diretamente pelo fornecedor, mas
geralmente via Correios.
Assim, o consumidor precisa adotar alguns cuidados
para se assegurar que não terá
problemas com o recebimento
dos produtos, devendo fazer
os pedidos com antecedência,
questionando exatamente a
data máxima prevista em que o
produto chegará, acompanhar
a data de postagem e o efetivo
rastreamento.
Ademais, a falha decorrente do atraso caracteriza
descumprimento de oferta, de
acordo consoante do Código
de Defesa do Consumidor.
O artigo 35, também do
CDC, por sua vez prescreve
que “se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação
ou publicidade, o consumidor
poderá, alternativamente e à
sua livre escolha: I – exigir o
cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta ou
publicidade; II - aceitar outro
produto ou prestação de ser-

viço equivalente ou III – rescindir o contrato, com direito
à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas
e danos.”
Ainda, insta ressaltar que,
a responsabilidade pela oferta
do produto abrange o prazo
de postagem e entrega, e é
de inteira responsabilidade do
fornecedor cumprir o quanto
ajustado por ocasião da compra.
Ademais, se o consumidor ainda comprovar os danos
morais decorrentes do descumprimento, ainda mais em se tratando de épocas festivas como
Natal, aniversários e outros, o
fornecedor também poderá ser
condenado na efetiva reparação de ordem moral.
Outrossim, ainda que o
atraso decorra dos Correios,
tal como geralmente os fornecedores alegam para tentar se
eximir, é inequívoca a responsabilidade solidária, nos termos do artigo 18 do CDC.
Por isso, é de suma importância que o consumidor tenha
zelo e cautela durante e após
as compras, principalmente se
pautando em e-mails eletrônicos, comprovante de compra e
da oferta, observância acerca
do prazo constante nota fiscal, de modo a comprovar as
eventuais falhas para ser devidamente ressarcido.
* Vanessa Laruccia,
especialista em relações
de consumo do Massicano
Advogados.

Sandro A.
Carrilho
200 CANDIDATOS
Se o PSL de Castro já
possuia mais de 200 filiados,
depois da eleição de Aline
Sleutjes, outros 200 já querem filiar-se. Para a deputada
federal que foi diplomada na
terça-feira (18), são 200
candidatos a prefeito. Eita
concorrência ...
8 ANOS
Com os direitos políticos
cassados por oito anos, fruto
de apenas um dos processos que responde, Moacyr
Elias Fadel (MDB) apostava
no nome do sobrinho como
presidente da Câmara Municipal de Castro para vencer
as eleições de 2020. Perdeu
essa e, ao que tudo parece,
nem a outra vai levar. Por
enquanto continua prefeito,
só não se sabe até quando.
Quem planta, colhe!
OPOSIÇÃO FORTE
Se não bastasse isso,
criou sarna para se coçar ao
afastar aliados importantes e
criar uma oposição que irá lhe
incomodar. O efeito que pode

ser devastador, promete ser
forte após o início das sessões em 2019. Ou ele pensa
que os ataques do sobrinho
a presidente eleita, Maria de
Fátima Bart Anthão Castro
(MDB), ficarão baratos.
INDEPENDÊNCIA
Sem a interferência de
Moacyr, a Câmara Municipal
poderá mostrar a sua força
e fazer valer a sua independência. Uma oportunidade
de ouro. Fátima está com a
faca e o garfo na mão, tem a
maioria, agora é só mostrar!
APENAS 15
O governador eleito
Ratinho Junior anunciou, na
manhã desta quinta-feira
(20), a diminuição no número
de secretarias, de 28 para 15.
A medida faz parte do novo
modelo de gestão estadual,
focado na redução de custos
e na eficiência dos processos.
A expectativa é de que, neste
primeiro momento, a economia aos cofres públicos seja
de 300 mil reais mensais por
secretaria extinta.

21/12 - Início do Verão / Dia do Atleta
23/12 - Dia do Vizinho
24/12 - Dia do Órfão
25/12 - Natal
26/12 - Dia da Lembrança
27/12 - Criado o Departamento de Imprensa
e Propaganda (DIP - 1939)

* Celso Tracco
Mais do que nunca a normal
manifestação de fim de ano, bem
desgastada e protocolar, este
ano se reveste de um sentido
bem especial e muito significativo. Precisamos urgentemente,
não de um, mas, de muitos anos
felizes para nossa pátria.
Precisamos resgatar nossos
valores éticos e morais já há
muito desgastados pelos larápios, ladrões, assaltantes do
dinheiro público, transvestidos
de políticos, funcionários públicos, burocratas, executivos de
empresas privadas e estatais
que tiram o que é do povo em
benefício próprio, deixando-o
à mingua sem segurança adequada, sem transporte público
decente, sem escolas aparelhadas. Como uma nuvem de gafanhotos insaciáveis, destroem
tudo, incluindo a dignidade
humana de mais de 50 milhões
de brasileiros que vivem abaixo
da linha da pobreza.
Precisamos ter acesso a
empregos qualificados, não sermos uma nação de informais e de
subempregados sem nenhuma
seguridade social. O emprego é
o direito natural de todo cidadão
de bem. O trabalho dignifica o
homem e a mulher para o necessário sustento de sua família.
A corrupção, a má gestão e a
desigualdade social ceifaram
milhões de cargos de trabalho
nos últimos anos.
Precisamos olhar o futuro
com esperança e acreditar nas
boas oportunidades para nossos
filhos e netos. O país tem uma

riqueza imensa, uma biodiversidade a ser explorada, belezas
naturais que poderiam trazer
muita felicidade para os que querem trabalhar e colaborar com a
grandeza de nossa sociedade.
Bastaria que alguns não quisessem tudo para si. Mas, infelizmente, não receberemos nada
disso como presente de Natal!
Isso precisa ser conquistado,
com luta diária e incessante.
Precisamos vigiar e afastar de
nossa casa comum as ratazanas que infestam nossos órgãos
públicos quer sejam federais,
estaduais ou municipais, quer
sejam do executivo, do legislativo ou do judiciário. Como diz
a Bíblia "a messe é grande e os
trabalhadores são poucos"....
Se, os cidadãos e cidadãs de
boa vontade e honestida de não
se unirem, os canalhas e ladrões
continuarão a tomar e roubar não
apenas nosso presente mas também nosso futuro. O preço da
liberdade é a eterna vigilância.
Sejamos diligentes e vigilantes
porque os ladrões não dormem.
Que o Brasil encontre seu grandioso futuro já em 2019.
Um Feliz Natal para todos
e um 2019 totalmente renovado e próspero. Veremos o
que o futuro nos reserva. Forte
abraço.
* Celso Luiz Tracco
é economista e autor do
livro Às Margens do
Ipiranga - a esperança
em sobreviver numa
sociedade desigual.
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POPSTAR
Foi sair alguns minutos
para rua com a deputada
federal Aline Sleutjes,
agora diplomada, para
comprovar a sua popularidade. Mesmo sendo um
local onde transitam não
só castrenses, deu para
perceber o quanto é reconhecida. Diriam alguns,
uma PopStar.
No Restaurante Beira
Rio, numa quinta-feira,
o assédio foi grande!
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Sexta
21/12

Clima

Temperatura

Umidade

31 ºC
20 ºC

78%
76%

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

Sábado
22/12

28

ºC

19 ºC

92%
81%

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

Domingo
23/12

24 ºC
18 ºC

95%
94%

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

Segunda
24/12

19 ºC
17 ºC

96%
96%

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 20/12/2018
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CERIMÔNIA ACONTECEU NO TEATRO POSITIVO, EM CURITIBA

Aline Sleutjes é diplomada deputada
Divulgação

Diplomação foi
a legitimação
dos 33.628
votos obtidos,
disse Aline
Da Assessoria
A Deputada Federal Aline
Sleutjes do Partido Social
Liberal (PSL), eleita no dia
07 de outubro, foi diplomada
na tarde do dia 18, em sessão
solene no grande auditório do
Teatro Positivo, em Curitiba.
A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE/PR), desembargador Luiz Taro Oyama,
e demais membros da corte
eleitoral, bem como com a
participação de autoridades dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo.
“Hoje recebi a legitimação
dos votos dados a mim pelos
33.628 eleitores que depositaram sua confiança no pleito
de 2018, possibilitando a
minha vitória como Deputada
Federal.

Deputada diplomada, Aline Sleutjes, assume em 1º de Fevereiro

A partir de 1º de fevereiro estarei trabalhando
ativamente pelo desenvolvimento econômico do nosso

EM CURITIBA

estado - com foco na Região
dos Campos Gerais -, e pela
melhoria da qualidade de vida
das famílias paranaenses com

projetos pautados para as
áreas de Agronegócio, Cooperativismo e Educação, bem
como a Geração de Emprego
e Renda, dentre outras ações
junto ao Governo Federal.
Agradeço a todos e continuarei firme na luta, pois servir
é uma das minhas missões”,
afirmou a Deputada Federal
Aline Sleutjes.
Eleita para primeira legislatura, a deputada agradeceu
o apoio da família, amigos,
aliados políticos e da população paranaense pela confiança
depositada nas Eleições de
2018.
“Desde a minha vitória no
pleito para Deputada Federal, venho reafirmando o meu
compromisso com a população
e tenho me preparado muito,
tenho ido à Brasília praticamente toda semana, pois,
além de integrar a equipe
de transição estou buscando
conhecer o funcionamento
da esfera federal que será
de suma importância para
que eu possa trazer recursos
para o nosso estado”, finalizou a Deputada diplomada.
Informações da Assessoria de
Imprensa.

NO BOM MOMENTO POLÍTICO

Aliel Machado
é diplomado
e renova
compromisso
com os
paranaenses

Ratinho é diplomado governador
Divulgação / Rodrigo Félix

Da Assessoria

Da Assessoria
O deputado federal reeleito
Aliel Machado (PSB) foi diplomado pelo Tribunal Regional
Eleitoral para mais um mandato
na Câmara Federal. Acompanhado da família, ele agradeceu
aos eleitores nas redes sociais
e reforçou o compromisso com
Ponta Grossa e os Campos
Gerais. “Quero agradecer as
mais de 95 mil pessoas que
continuaram acreditando no
nosso trabalho e que nos deram
mais esse desafio. Quero reassumir meu compromisso de utilizar o mandato para combater
as injustiças sociais e defender
quem mais precisa”, revelou.
Aliel, que até então era o
mais jovem representante paranaense na Câmara Federal, foi
reeleito com 95.386 votos.
“Cada decisão que eu tomar,
cada voto que eu der, cada
recurso que eu conquistar, estarei pensando em prioridades.
Sintam-se, junto comigo, diplomados”, disse o parlamentar.
Destaque
Durante o primeiro mandato, Aliel se destacou em discussões importantes. Logo no
início foi eleito para a Comissão de Educação. Também é
membro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), uma
das mais importantes da Casa,
foi destaque na apresentação
de projetos contra a corrupção
(estudo realizado pela FGV),
foi relator das mudanças no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e atuou em
várias frentes parlamentares.
Divulgação

Família reunida na diplomação
de Aliel Machado, em Curitiba

O governador eleito Ratinho Junior foi diplomado, na
tarde dea terça-feira (18),
em solenidade realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), também no Teatro
Positivo, em Curitiba.
A diplomação é indispensável para a posse dos candidatos eleitos e é, portanto, o
passo para que eles assumam
os cargos que disputaram.
Na
ocasião,
Ratinho
Junior falou sobre os compromissos do seu governo e
bom momento político que

Ratinho enaltece alinhamento
com vice e senadores
vivemos. “Há muito tempo
não existia um alinhamento

tão bom do governador com
o vice-governador e também
com os três senadores da
república que representam
o nosso estado. Temos que
aproveitar esse momento
de bom entendimento para
trazer muitos frutos para o
Paraná. Esse é o nosso compromisso”.
Além do governador
eleito, foram diplomados o
vice-governador Darci Piana,
os dois senadores eleitos
Oriovisto Guimarães e Flávio
Arns, além dos 31 deputados
federais e 54 deputados estaduais do Paraná.

INSTITUTO DO CÂNCER EM PG

Pauliki vistoria primeira fase de obras
Divulgação

Da Assessoria
O deputado estadual Marcio
Pauliki visitou as obras da primeira fase do Instituto do Câncer dos Campos Gerais, que irá
funcionar no Hospital Regional Universitário dos Campos Gerais, em Ponta Grossa.
São reformas e adequações no
espaço da instituição que darão
espaço para o Centro de Hematologia. As obras devem ser
concluídas em até três meses.
A primeira fase do Instituto
do Câncer também contará
com a implantação da Farmácia Oncológica e para o Centro
de Tratamento de Leucemias e
Linfomas (CTL). O montante
investido e também conquistado por Pauliki é de R$ 2
milhões. O projeto é “apadrinhado” pela Rede Feminina de
Combate ao Câncer.
“Os pacientes da região dos
Campos Gerais, Centro Sul e
Norte Pioneiro terão mais conforto e possibilidade de realizar
o tratamento mais próximas de
suas cidades e de seus membros familiares”, afirma o deputado Marcio Pauliki.
Segundo o vice-reitor da
Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG), Everson Krum, o espaço será fun-

Plauto Miró mostra balanço
de seus últimos quatro anos
Divulgação

Só em Carambeí seria mais de R$ 20 milhões por intermédio dele
Da Assessoria
Ao encerrar o atual mandato
como deputado estadual, Plauto
Miró Guimarães Filho (DEM)
fez um balanço das realizações
dos últimos quatro anos. Entre as
ações em que se empenhou, está
a conquista de R$ 70,5 milhões
que foram, e ainda estão sendo
investidos em ruas e estradas de
diversas cidades do Paraná. Os
recursos foram utilizados para
obras de pavimentação, recape
asfáltico, calçamento e construção
de trincheiras.
Só no município de Carambeí, foram mais de R$ 20 milhões
para revitalização e calçamento
de ruas. O montante seria suficiente para pavimentar cerca de
20 km de uma rodovia de pista
simples. Apenas na pavimentação
no perímetro urbano foram dedicados em torno de R$ 8 milhões.
R$ 5,3 milhões foram destinados
ao Contorno Sul e outros R$ 7
milhões para a Estrada do Catanduvas.
Em Ponta Grossa, nas obras de
pavimentação asfáltica da estrada
que ligará o Distrito Industrial
ao Contorno Leste estão sendo
investidos cerca de R$ 4 milhões.
Outros R$ 4 milhões também
foram obtidos para o alargamento
e pavimentação da pista do Aeroporto de Sant’Ana, deixando-a
mais segura e durável.
Ainda para Ponta Grossa, R$
19 milhões foram usados, parte
na construção da trincheira de
acesso ao bairro e parte na pavimentação das ruas do Jardim Los
Angeles. Mais R$ 600 mil foram
autorizados, através do Departamento de Estradas de Rodagem
do Paraná (DER), para a construção da rotatória na entrada do
Cará-Cará.
Melhorias asfálticas também
em pouco mais de 4 quilômetros
foram realizadas na PR-151 no
trecho que compreende o viaduto
do Vendrami até a entrada do
Distrito de Guaragi. Foram investidos nessa via R$ 1,5 milhão
para recapeamento que melhorou
as condições de trafegabilidade e
segurança.
Plauto destaca também a conclusão e entrega da trincheira da
Ernesto Vilela que custou cerca
de R$ 4,5 milhões e trouxe uma
nova opção de acesso entre o cen-

tro e a região norte da cidade.
R$ 1,3 milhão foi o valor
obtido por Plauto para Imbituva
aplicar nas ruas do bairro Bela
Vista, no entorno da APAE e da
Escola Estadual Alcides Munhoz.
O montante também foi usado no
recape asfáltico e pavimentação
poliédrica no Jardim Novo Horizonte I e II. Além disso, recapeamento no Centro e nos bairros
Nova Brasília, Jardim Miraluz e
Tangará, e ainda a pavimentação
poliédrica na área rural do município.
Em Campina da Lagoa, entre
emendas orçamentárias e linhas
de financiamento, R$ 3 milhões
foram destinados apenas para
obras de pavimentação. Parte dos
recursos é a fundo perdido, ou
seja, sem custos para a prefeitura.
Ortigueira e Ventania utilizaram
para os mesmos fins R$ 1 milhão
e R$ 1,6 milhão respectivamente.
Nova Cantu e Roncador foram
outras cidades que tiveram recursos aplicados em obras de recape
e pavimentação asfáltica.
Ao todo, Jaguariaíva recebeu
R$ 2 milhões na pavimentação
asfáltica de diversas ruas, além de
R$ 500 mil para a realização de
obras de recape asfáltico.
As obras de calçamento em
Corbélia consumiram R$ 250 mil
que também chegaram por meio
de emendas do deputado Plauto.
Nos últimos quatro anos em
Tibagi, entre emendas, recursos
a fundo perdido e linhas de financiamentos, foram viabilizados R$
5 milhões para a pavimentação de
diversas ruas. A rua Ernesto Kugler
é um exemplo. Todos os projetos
contemplam obras de captação de
água da chuva para acabar com os
alagamentos e também a sinalização de segurança.
Os investimentos voltados à
infraestrutura de Ipiranga foram
grandes. Cerca de R$ 1,2 milhão
foi investido na pavimentação da
rua Teixeira Duarte e mais R$
1,4 milhão para a pavimentação
de seu prolongamento.
“Todos esses investimentos são muito importantes para
aumentar a segurança e agilidade
do transporte de pessoas e de
mercadorias, e isso, claro, reflete
positivamente na geração de
empregos e em toda a economia
do Paraná”, salientou o deputado
Plauto.

OITAVO SECRETÁRIO

Everson Krum e Márcio Pauliki
damental para a sociedade e
permitirá que medicamentos
para quimioterapia possam ser
manipulados no próprio Hospital. “A ideia é que possamos
tratar entre 500 a mil pessoas
anualmente. É um custo alto
que pode chegar a R$ 100 mil
por pessoa durante um ano e
que será feito em nosso Hospital de maneira gratuita e
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS)”, afirma. Dessa maneira
se forem atendidas 500 pessoas, o Hospital Regional
seria contemplado com R$ 50
milhões por ano para custear
o tratamento oncológico na

R$ 70,5 MILHÕES EM RUAS E ESTRADAS

região.
Pauliki também já apresentou à Reitoria da UEPG a
Lei Orçamentária Anual que
garante R$ 8 milhões para a
segunda fase do Instituto do
Câncer. Com este repasse, será
viável a expansão do novo Centro Cirúrgico que terá 8 salas
de cirurgia e adaptação de 25
leitos de internamento aumentando de 400 para 1000 cirurgias eletivas por mês em várias
áreas, incluindo os tratamentos oncológicos. O montante
irá ampliar número de leitos
de internamento cirúrgico de
50 para 75.

Valdemir Jorge assume o
Planejamento em janeiro
O secretário estadual do Planejamento no governo Ratinho
Junior será o advogado Valdemar Bernardo Jorge, mestre em
Direito Econômico e Social pela
PUC-PR. A indicação de Valdemar foi confirmada nesta quartafeira (19) pelo governador eleito.
Além de formação na área
de direito, Valdemar também
é bacharel em Informática pela
Universidade Federal do Paraná
e professor convidado da Escola
Superior da Magistratura Federal

do Paraná e professor licenciado
de Direito da UniCuritiba.
Segundo o governador eleito,
uma das prioridades da secretaria que Valdemar está assumindo
será potencializar os investimentos do governo em todas as áreas
e em todas as regiões e estimular a inovação. “A formação acadêmica do Valdemar foi um dos
fatores decisivos na definição de
seu nome para uma área que terá
como foca a melhoria da gestão
pública”.
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NO APAGAR DAS LUZES

Divulgação / Arq. Prefeitura de Tibagi

Tibagi encerra ano
com saldo positivo
Recuperação
das certidões
permitiu
concluir obras
importantes
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura Municipal encerra seu exercício financeiro em 2018 com um saldo
positivo. Fornecedores, entidades, auxílio a estudantes e encargos trabalhistas estão em dia,
além da folha de pagamento do
funcionalismo público que será
adiantada para 28 de dezem-

DO CREA-PR

581 Técnicos
Industriais se
desvinculam
Desde quinta-feira (20),
mais de 10 mil Técnicos Industriais, de Nível Médio, de todo
o Paraná se desvincularam do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
(Crea-PR) por conta da nova
legislação federal que criou o
Conselho Federal dos Técnicos
Industriais (CFT). Na regional
do Crea-PR, em Ponta Grossa,
que abrange 22 municípios da
região, 581 profissionais não
fazem mais parte do Conselho.
O
Superintendente
do
Crea-PR, o Engenheiro Agrônomo Celso Roberto Ritter,
explica que a finalização do atendimento aos Técnicos Industriais
obedece ao que foi determinado
pela lei. “Quando foi promulgada
a lei que criou o Conselho dos
Técnicos Industriais, ela determinou que a partir da posse do
presidente, da diretoria e dos
conselheiros federais, os serviços que eram oferecidos pelo
Sistema Confea/Crea seriam
interrompidos em 90 dias”, diz.
Dentro deste prazo também foi
determinado o repasse de recursos para que novo Conselho
começasse a operar.

bro. Outro ponto positivo é que
Tibagi recuperou todas as suas
certidões negativas, possibilitando a finalização de importantes obras.
Para o secretário de Finanças,
Erli Prestes, esses são resultados
de um bom trabalho desenvolvido
ao longo dos dois anos. "Isso é
resultado de uma administração
baseada em economia, utilizando
bem os recursos de emendas e
fazendo com que o município
tenha mais fôlego com os recursos próprios", disse.
Neste ano, as dez entidades que recebem a subvenção
do executivo receberam todos
os seus repasses até o dia 15
de dezembro. Foram investidos

mais de R$ 1,1 milhão para
essas entidades.
A folha de pagamento do funcionalismo está paga e adiantada.
Na última segunda (17), o pagamento do décimo terceiro salário
injetou cerca de R$ 2 milhões na
economia local, e para o próximo
dia 28 de dezembro será adiantado o pagamento dos servidores
municipais.
A recuperação das certidões
negativas também possibilitou
o pagamento e a conclusão de
importantes obras que estavam
paradas no município, como o
Complexo Esportivo Homero de
Mello, o Programa Meu Campinho e a Unidade Básica de Saúde
(UBS) São José.

Administração procurou nos dois primeiros anos economizar

ÚLTIMOS DIAS

EM PRÉ-TEMPORADA

Operário vence Cascavel
em primeiro jogo-treino
Divulgação / José Tramontin/OFEC

Da Assessoria

NESTE SÁBADO

Carambeí realiza Corrida Solidária
Ainda estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida Natal Solidário”. Ela acontece neste sábado
(22), às 20 horas para a categoria
'kids', e às 20h30 para demais
competidores, na Praca Cívica de
Carambei.
A idade mínima autorizada
para participação é de 16 anos,
sendo que, nestes casos, para
menores de 18 anos será obrigatória a assinatura do responsável
concordando com os termos de
responsabilidade que deverá ser
assinado pessoalmente na retirada
de kits.
A inscrição para corrida, ou
caminhada, terá custo de R$ 30
para adulto, e deverá ser feita
online. Por outro lado, para retirar o kit, também terá que levar
um brinquedo. Não há ponto de
inscrição físico. A inscrição Kids
(crianças) terá custo de R$15,00
mais 1 brinquedo. Todos os brinquedos arrecadados serão doados
para crianças da comunidade.
Kit de Participação
A retirada do Kit poderá ser
feita das 17 horas às 19 horas do
dia 22 (dia do evento), na Praça
Cívica, nº 414; Avenida do Ouro,
nº 374, em Carambeí. Não serão
entregues kits em locais e horários
diferentes dos indicados.

A cada competidor será fornecido um chip a ser utilizado no calçado (tênis) e número de corrida
que deve ser usado na altura do
peito, sem rasura ou alterações.
A Corrida terá a duração
máxima de uma hora e trinta minutos. O Evento será realizado independente de condição climática,
exceto em caso que coloque em
risco a integridade dos atletas. O
percurso único é de de 6 quilômetros, tanto para Masculino e Feminino, idade livre acima de 16 anos.
Premiação
A cerimônia está prevista para
ocorrer às 21 horas. Haverá premiação para faixas etárias masculino e feminino - 1º ao 3º lugar
troféus: 16 a 19 anos, 20 a 24
anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos,
35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45
a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a
59 anos, 60 anos ou mais. Serão
entregues medalhas aos 300 primeiros participantes que completarem o percurso. Eventuais
recursos deverão ser encaminhados, por escrito ao Diretor Geral
de Prova até 30 minutos após a
divulgação do resultado. É obrigatório aos corredores apresentarem
documento de identidade (RG,
Passaporte ou CNH) com foto, no
momento da premiação.

Parque
Histórico realiza
emocionado
espetáculo
natalino

Gol foi marcado aos dez minutos da etapa inicial
Da Assessoria
O Operário Ferroviário
venceu o FC Cascavel, na
tarde desta quarta-feira (19),
no primeiro jogo-treino da prétemporada 2019. A partida
aconteceu no Estádio Olímpico
Regional e terminou 1 a 0.
O gol do alvinegro de Vila
Oficinas foi marcado no primeiro tempo. Aos 10 minutos,
após uma falha da defesa do
Cascavel, Bruno Batata saiu
sozinho com o goleiro, levou
a melhor e balançou as redes
para o time visitante.
O Fantasma iniciou a partida com Matheus, Danilo Báia,
Alisson, Sosa, Peixoto, Chicão,
Índio, Gil Paraíba, Cleyton,
Rafinha e Bruno Batata. No
segundo tempo, outra formação foi testada: Matheus, Léo,
Yuri, Rodrigo, Peixoto, Serginho Paulista, Pedrinho, Xuxa,
Dione, Jean Carlo e Lucas Batatinha. Durante a segunda etapa,
Peixoto deu lugar a Petric.
Em entrevista, o técnico

Gerson Gusmão avaliou o
desempenho dos atletas. “A
avaliação é positiva. A gente
precisava trabalhar e ver
como responderia diante de
uma equipe de qualidade, que
também está com um período
longo de preparação, muito
bem organizada. Tivemos
algumas dificuldades, que
a gente já previa, e precisamos melhorar quanto a isso,
principalmente na produção
ofensiva. Mas é um processo
natural, e sabemos que cada
etapa de preparação tem a
sua importância. No início,
a equipe tem um pouco de
dificuldade até retomar todo
aquele condicionamento que a
gente entende como perto do
ideal. Mas tenho certeza que,
nos próximos jogos, a gente
vai evoluir em relação à partida de hoje”.
O próximo jogo-treino
do Operário é neste sábado
(22) contra o Maringá FC, às
10 horas, no Estádio Willie
Davids.

Carambeí - O Natal no
Parque, maior evento natalino
dos Campos Gerais, está chegando ao fim. Nos dias 21 e
22 de dezembro, às 20h30,
serão realizadas as últimas
apresentações do espetáculo
Natal de Todos os Povos, tema
da oitava edição do evento.
Com uma apresentação
lúdica e dinâmica, com música,
dança, acrobacias circenses e a
participação especial da Banda
Marcial do Colégio Santana, o
Parque Histórico de Carambeí busca passar uma mensagem natalina que tem em seu
ápice o nascimento do menino
Jesus.
Toda a trama se desenrola
por meio da imaginação de
Malu, envolvendo uma garotinha muito esperta que tem um
amigo imaginário. A menininha
com o auxílio de seu amigo
viaja ao mundo, conhece as tradições natalinas de outros países e descobre que o sentido
do Natal é voltar todos os anos
para o cenário do presépio com
o menino Jesus. O espetáculo
tem levado o público do riso as
lágrimas em instantes, além de
aproximar as famílias que buscam um atrativo a mais.
A programação completa
do evento e os valores de
ingressos estão disponível no
site www.aphc.com.br/natal.

EM PONTA GROSSA

36ª Fesuva será em janeiro
A 36ª Feira da Uva (Fesuva)
já tem data para acontecer. Será
de 17 a 20 de janeiro, na Estação Saudades, das 9 às 22 horas.
Com entrada franca, a perspectiva
de venda é de 25 a 30 toneladas
de uva, ao preço base de R$ 8 o
quilo. A definição da data aconteceu em reunião realizada entre
representantes da SMAPA, do
Núcleo de Alimentação para Even-

tos de Ponta Grossa (NAPES) e
produtores de uva.
Ao todo, cinco produtores
comercializarão uvas do tipo preta,
branca e rosada. Além disso, os
consumidores poderão adquirir
produtos da agroindústria caseira
à base da fruta, como cookies,
geleias e doces. A 36ª Fesuva contará ainda com uma praça de alimentação com comida italiana.
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15 ANOS NO COMANDO DA EQUIPE CARAMURU

Fabio Sampaio deixa de ser técnico
Divulgação

Novo treinador
já comanda
equipe neste
sábado
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Depois de 15 anos à frente da
equipe – hoje nacionalmente conhecida e competindo na Superliga –
Fabio Sampaio deixa a função de
técnico no Caramuru Vôlei. Agora
no cargo de diretor geral, Sampaio
irá se dedicar em “colocar a casa
em ordem”, conforme suas próprias palavras. “Essa transição é
justamente para reestruturar, reorganizar e reinventar o Caramuru. O
time cresceu muito e faltam pessoas
na parte administrativa, temos que
nos estruturar para acompanhar o
Caramuru, e isso estava tomando
conta do meu dia a dia, e pior,
estava tomando conta dos meus
pensamentos, os problemas sempre
estouravam e chegavam até mim
em momentos de trabalho, então
por vezes, talvez eu tenha me atrapalhado como técnico, com pensamentos durante o treino, durante os
estudos das equipes adversárias,
por isso, acompanhada dos maus
resultados, temos que ter mudanças”, destaca.
De acordo com Fabio, sua
nova rotina será voltada principalmente para a busca de soluções,
e para que situações externas não
cheguem ao técnico e à equipe,
podendo comprometer seu respectivo rendimento. “Quero fazer
o corporativo, visitar patrocinadores e apoiadores, atuais e futuros,
ir atrás das soluções, e blindar a
quadra para que o novo técnico
possa pensar apenas em voleibol
e em resultados. Tudo o que for
extra quadra eu irei resolver a partir de agora. Infelizmente eu como

Fabio Sampaio assume direção geral do clube
técnico, ao longo desses 15 anos,
nunca tive isso, e mesmo com
todas as tentativas, os problemas
sempre acabavam parando em
mim”, explica.
Fabio também falou das expectativas em relação a nova fase da
carreira. E, segundo ele, sua saída
da função de técnico pode ser
temporária, mesmo assim, disse
que há um misto de sentimentos.
“Vamos colocar a casa em ordem
e quem sabe na outra temporada
eu volte para ajudar o Caramuru
a continuar crescendo, nessa eu
não volto, independente do que
vier a acontecer, mas isso pode
sim ser um até logo. De qualquer
forma eu estou bastante entusiasmado, mas também é claro, um
pouco triste, por estar deixando
esse meu sonho de lado momentaneamente, foi o que eu sempre
busquei para mim, e por me desligar do que eu amo fazer, para me
dedicar ao que é necessário para
o momento. Mas eu sou movido a
desafios, e esse é mais um desafio

grande, que certamente será difícil
e que eu vou encarar de frente, e
tenho certeza, irei vencer, talvez
não esteja fazendo o que é melhor
para mim, mas sem dúvida, o que
é melhor para o Caramuru. Além
disso, eu ainda sou jovem e tenho
muito o que aprender. Vou aproveitar esse tempo, agora que não
vou viajar muito, para me capacitar
como técnico, quero estudar, saber
como está o Voleibol Internacional,
acompanhar de perto as equipes
adversárias, visitar, ver metodologias de trabalho, e, num segundo
momento vamos trazer mais pessoas para ajudar na gestão do
clube. Quero alinhar essas pessoas
com meu perfil de trabalho que é
aguerrido, de busca, de conquista,
e de olhar nos olhos”, ressalta.
Antes de finalizar a entrevista,
Fabio Sampaio agradeceu pelo
trabalho da imprensa e pelo apoio
vindo dos diferentes setores, ao
longo do período em que esteve à
frente do Caramuru Vôlei. “Quero
deixar esta mensagem de agrade-

Cidade Clima de Natal
Gerson Sutil
e família

Natal de Todos os Povos

Natal Sonho de Luz

cimento à imprensa em geral, pelo
carinho com que me trataram ao
longo dos anos, sempre pontuando
a dificuldade que enfrentamos para
que o Caramuru chegasse com
méritos próprios na Superliga,
maior campeonato de voleibol do
mundo. Obrigada pelo carinho
e respeito que a imprensa teve
comigo, as críticas sempre foram
construtivas. Também agradeço a
Castro e Ponta Grossa, a torcida
tigrada, e a todos os patrocinadores que me ajudaram até aqui.
Quero dizer que isso é um até logo
e que estarei pertinho do Caramuru, do lado de fora da quadra
para fazer com que as coisas aconteçam como tem que acontecer”.
Trajetória
Fabio Sampaio assumiu as
equipes de voleibol de Castro no
ano de 2004. Desde então, a
equipe que hoje está na Superliga,
já foi Castro, Castro Vôlei, Priotto
Vôlei Clube, Samzim Vôlei, até
chegar a ser Caramuru Vôlei. Ao
longo dos anos de trabalho o pro-

fissional alcançou o feito histórico
de vencer a Liga B em apenas
um ano, coisa que grandes clubes
como Botafogo, Flamengo e Blumenau, por exemplo, não conseguem a anos.
A Associação Caramuru Vôlei
existe apenas desde 2013, mas de
lá pra cá, Fabio Sampaio como técnico e sua equipe já conquistaram:
o tri Campeonato Paranaense,
foram campões nos Jogos Abertos, regional e final das divisões A
e B, equipe campeã da Copa Sul
( PR, SC e RS), 3º lugar na Liga
Nacional e campeã da Superliga
B. Sampaio também foi duas vezes
técnico da seleção paranaense, em
2017 conquistou o 3º lugar no
Campeonato Infanto Juvenil e em
2018 o 3° lugar no Campeonato
Brasileiro de Seleções Infanto.
Responsável pela formatação do
processo que levou o Caramuru à
elite do voleibol brasileiro, Fabio
comandou a equipe por três anos
na competição, acumulando 22
partidas no primeiro ano, 22 no
segundo e 10 no terceiro.

Novo técnico e desafios
Quem assume a vaga de técnico da equipe Caramuru é Victor
Hillmann Despíndola. Até então,
Vitinho como é conhecido o novo
técnico, ocupava o cargo de auxiliar
técnico. Sua estreia na nova função
será na partida deste sábado (22),
quando o time enfrenta o Fiat/
Minas Tênis Clube, pela Superliga, na Arena Minas. O jogo está
marcado para as 17 horas.
Vitinho e a equipe embarcam
nesta sexta-feira (21), e na bagagem, levam a missão de se recuperar na competição. Atualmente o
Caramuru ocupa a 11ª posição no
ranking do campeonato, com cinco
pontos. Fabio Sampaio falou sobre
esse desafio. “Gostaríamos de trazer um técnico mais experiente, mas
os recursos são limitados e não se
deve sacrificar ainda mais a saúde
financeira do clube, mas o Vitinho
é um excelente profissional, se não
fosse eu não teria arriscado em sair.
Além disso, ele vai ter total apoio
para trabalhar e pensar só em voleibol”, finaliza.

COMANDANTE QUER MAIOR PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

Capitão Aurélio já comanda
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Há cerca de um mês a 3ª
Companhia de Polícia Militar
de Castro tem um novo comandante. Em meados do mês de
novembro o capitão Aurélio
de Santa Clara, que veio do
comando da 2ª Companhia,
assumiu da unidade. Em sua
antiga função, o capitão era
responsável pela unidade que
atendia às cidades de Porto
Amazonas e Palmeira, e pela
escolta da população carcerária
de Ponta Grossa. Já a 3ª Cia,
hoje sob seu comando, abrange
além de Castro, outros cinco
municípios – Carambeí, Piraí
do Sul, Jaguariaíva, Sengés e
Arapoti. “Trata-se de uma companhia muito importante para
o Batalhão, e que representa
todo seu interior, atendendo a
algumas das maiores cidades
do estado no ranking de extensão territorial, como é o caso
de Castro, que está na terceira
posição”, destaca o capitão.
Ele explicou à reportagem
que já havia participado de
diversas operações no município
e na região, portanto, quando
chegou à Castro, já conhecia
a realidade local. “Não estava
sempre presente na cidade,
mas participei de várias operações, e em diferentes situações
e demandas”, ressalta.
No primeiro mês de trabalho à frente da 3ª Companhia,
além das atividades rotineiras,
pertinentes à época do ano,
o capitão também fez contato
com autoridades locais. “Nesta
época do ano ocorrem muitas
festividades em quase todas as
cidades, devido à proximidade
com o Natal, além disso, alguns
municípios estão com comemorações especiais, é o caso de
Carambeí que acabou de fazer

Divulgação / Arq. Pessoal

Capitão está à frente da
3ª Cia desde novembro
aniversário e de Piraí, onde está
acontecendo a festa das Brotas.
Essas demandas por si já são
bem relevantes, mas ao longo
destas primeiras semanas de
trabalho eu também me dediquei em conhecer mais detalhadamente a realidade de cada
localidade, fiz contato com o
judiciário, prefeito, vereadores,
delegado e demais autoridades
aqui da região”, descreve.
De acordo com o capitão,
está entre seus principais objetivos dentro da Companhia fazer
um diagnóstico da região onde
está atuando, e em seguida,
dedicar-se ao aperfeiçoamento
da sua equipe. “Em curto prazo,
quero conversar com o efetivo,
fazer todos os levantamentos e
diagnosticar a nossa região de
abrangência. Depois, em longo
prazo tenho como objetivo a
melhoria do efetivo, já temos uma
equipe boa e preparada, mas a
ideia é melhor prepara-los para
as operação e atividades, aprimorar suas abordagens, modo
de trabalhar. Isso está em nossas
mãos, diferente de aumentar o
efetivo, que naturalmente tem
perdas pela defasagem, mas
é algo que não está na nossa
gerência, assim, queremos aperfeiçoar a equipe e lhe dar mais
segurança, isso significa ganho

imediato para a população atendida”, explica. Atualmente, a 3ª
Cia da PM conta com um efetivo
de mais de 90 policiais.
O capitão mencionou ainda
que deseja dar continuidade
às atividades em desenvolvimento na unidade, e ressaltou
a importância da parceria com
a comunidade local para o bom
desenvolvimento dos trabalhos.
“Já trabalhamos em várias operações na região, e com boas parcerias, trabalhos que já deram
certo, que tiveram bons resultados, e que sem dúvida queremos
continuar, além disso, é fundamental mantermos nossas atividades em cooperação com os
moradores locais. É importante
que a comunidade faça denúncias, com o maior número e
maior qualidade de informações
possível, afinal, sabemos que a
presença do policial fardado inibe
a ocorrência do crime”, destaca.
Vale lembrar que os números de
telefone disponíveis para que a
população efetue denúncias são
o 190 e 181.
Cia Independente
O novo comandante da 3ª
Cia também falou a respeito do
desejo quase que unanime da
população local em conquistar
a elevação da 3ª Companhia,
em Companhia Independente.
“Observei essa situação e também já cheguei à conclusão que
é uma demanda importante e
necessária para realizarmos
um atendimento com comando
maior. A demanda de trabalho
daqui já chegou a um patamar
que exige uma companhia independente. Iremos trabalhar em
cima disso, realizar um estudo
técnico bem elaborado, tentar
mostrar às autoridades essa
necessidade e tentar mobilizalas para esta conquista”, finaliza
o capitão.

5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO

Unidade recebeu apoio de manutenção
Da Assessoria

Adquira uma mensagem no especial de
Boas Festas do Página Um que circula em
22 de dezembro, e já coloque a sua empresa em evidência.
Ligue (42) 3232-5148 e saiba como.

No período de 9 a 17 de dezembro, o 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado, Centauro dos Campos Gerais, recebeu o apoio direto
de manutenção do 28º Batalhão
Logístico, sediado em Dourados –
MS. Os 11 integrantes da equipe
realizaram manutenção de torre
da Viatura Blindada de Reconhecimento (VBR) EE-9 Cascavel, e
de suspensão da Viatura Blindada
de Transporte de Pessoal (VBTP)
EE-11 Urutu.

Com o apoio direto recebido o
Esquadrão conseguirá manter alto
índice de disponibilidade e conservação dos materiais de emprego
militar, o que garante a operacionalidade desta tropa mecanizada.
Profesp
Os integrantes do Núcleo do
Profesp, do 5º Esquadrão, participaram dos VI Jogos do Profesp
na cidade de Curitiba, no período de 9 a 13 de dezembro, nas
dependências do 20º Batalhão de
Infantaria Blindado. Esta atividade

teve como objetivo comemorar os
15 anos do programa e congraçar os Núcleos do Exército e da
Força Aérea Brasileira na área da
5ª Divisão de Exército. Foram realizadas competições desportivas
como Atletismo, Futebol de Salão,
Futebol Sete, Cabo de Guerra e
Orientação, com crianças.
Todas essas atividades buscaram despertar nas crianças o espirito de camaradagem, disciplina,
determinação, coragem dentre
outros atributos, principalmente
relacionados à pratica esportiva.

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, teto-solar, câmera de
ré. Valor R$ 55.000. Tratar
no (42) 9 9972-0758.

TELEVISOR DISNEY
Vendo televisor de 14",
com o tema Disney. Um
belíssimo presente para
sua filha. Com controle
remoto. Tratar pelo telefone (42) 9 9972-0758.
Valor de R$ 350,00.

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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
Dar (?): falhar (fig.) Produto
para recarregar ou
reabastecer um
ultraviolevazio
Dar
(?): falhar utensílio
(fig.) Produto
ta
(sigla)
Radiação para recarregar ou
reabastecer um
ultravioleutensílio vazio
ta (sigla)

ouvido
Expressãoser
bíblica
Destinação
relacionada
comum
da a quem
fala
inutilmente,
sem
picanha e ser ouvido
da asa de
Destinação
frangoda
comum
picanha e
da asa de
frango
Sinal do
início da
pauta
musical
Sinal
do
início da
pauta
musical

A primeira
capital do
Japão, até
ano 784
Ao primeira
capital do
Japão, até
o ano 784
Cada asa
do nariz
Veem o
Cada
asa
lado bom
do nariz
Veem o
lado bom

O profissional
como o
radialista
O profissional
como o
Multidão
radialista
(pop.)
Multidão
(pop.)

Poço das
(?), reserva biológica (RJ)
Poço
das
(?), reserva biológica (RJ)
Olhar com
prazer
Brado de
Olhar
com
cocheiros
prazerde
Dígrafo
Brado
de
"assado"
cocheiros
Corretas;
Dígrafo
direitasde
"assado"
Corretas;
direitas

(?) Miró,
pintor
espanhol
(?)
Miró,
Agora
pintor
Artigo
espanhol (abrev.)
Agora
Moderno;
Artigo
presente
(abrev.)
Moderno;
presente

Local como
o Louvre
Centro
Local
como
estético
o Louvre
Cidade
Eduardo
Centro
natal de
Portella,
estético
Maomé
crítico
Cidade
literário
Eduardo
Baú
natal de
Portella,
Tolo
Maomé
crítico
Intensa
literário
Baú
reação
deTolo
ódio
Intensa
Naipe simreação
bolizado
de ódio
pelo trevo
Naipe
simpreto
bolizado
Peixe que
pelo trevo (?) Trio,
se defengrupo inspreto
de inflantrumental
do-se
Peixe
que
(?) Trio,
Prenome se defengrupo
insrecorrente de inflantrumental
do-se
entre os
iranianos
Prenome
recorrente
Alexandre
Blusa
entre os
Nero,
do "micairanianos
ator de
reteiro"
Alexandre
"Império"
Blusa
Nero,
Latitude do "micaator de
(abrev.) reteiro"
"Império"
"Cadastro",
Latitude
em CPF
(abrev.)
"Cadastro",
em CPF

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

Situação
de difícil
saída
Situação
(pop.)
de difícil
saída
(pop.)

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

RESUMO DE NOVELAS
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BANCO

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
PEDREIRAS IAPÓ LTDA - EPP torna público que requereu ao IAP,
a licença de operação de regularização para oficina mecânica de
manutenção de veículos pesados da própria empresa incluindo lavador instalada na Rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, 888, Vila Rio
Branco, Castro-PR.

© Revistas COQUETEL
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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.

Problema com sintomas
semelhantes aos da cãibra,
mas com menor intensidade
Problema
com sintomas
Ruídos;
barulhos
Prezado
semelhantes aos da cãibra,
mas com menor intensidade
Ruídos; barulhos
Prezado

4/joan. 5/antas — chabu — refil — zimbo. 6/baiacu — soadas. 10/posicionar.

(?)-se:
assumir
uma
opinião
(?)-se:
assumir
uma
opinião

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.

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

A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial torna público que irá
requerer ao IAP Renovação da Licença de Operação da Unidade de
Beneficiamento de Feijão instalada na Rod PR 151 Castro a Piraí do
Sul KM 278, Castro – PR.

Expressão bíblica

A forma mais barata de fazer negócio!

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

DOCUMENTO ROUBADO
Preciso reaver doc mat.165306 de
ident. Funcional da PRF de Luiza
A. N. Xavier da Silva. Telefone (42)
3233-1840.

relacionada a quem
Radiação
www.coquetel.com.br
fala inutilmente, sem

3232-5148

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (21/12)
Mel vê Tobias assaltando
seu apartamento. Cláudio
mexe nos disjuntores do
colégio e leva um choque.
Antônio liberta Getúlio, que
segue ao encontro de Mel.
Brigitte organiza a evacuação do colégio por causa
do incêndio. Flora, Alex
e Garoto sentem faltam
de Gabriela, Maria Alice,
Santiago e Tito. Getúlio
se esforça para salvar Mel.
Gabriela encontra uma saída
e tenta acalmar Maria Alice
e Santiago.
O TEMPO NÃO PARA
Sexta-Feira (21/12)
Carmen concorda com
a ida de Dom Sabino à
mansão, desde que ela o
acompanhe. Miss Celine
aceita o pedido de casamento de Elmo. Vanda avisa
a Carmen que as ações da
SamVita foram congeladas, sob a alegação de que
Samuca roubou a fórmula
da patente do adubo. Lalá
mostra a Mariacarla as joias
roubadas do museu. Samuca
procura Livaldo.

ESPELHO DA VIDA
Sexta-Feira (21/12)
Mel vê Tobias assaltando
seu apartamento. Cláudio
mexe nos disjuntores do
colégio e leva um choque.
Antônio liberta Getúlio, que
segue ao encontro de Mel.
Brigitte organiza a evacuação do colégio por causa
do incêndio. Flora, Alex
e Garoto sentem faltam
de Gabriela, Maria Alice,
Santiago e Tito. Getúlio
se esforça para salvar Mel.
Gabriela encontra uma saída
e tenta acalmar Maria Alice
e Santiago.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-Feira (21/12)
Stefânia se muda para a
casa de João Inácio. Gabriel
comprova a Judith que é
filho de Egídio e pede para
ver o interior do casarão.
Peçanha apreende Sampaio,
e Machado alerta Valentina.
Mirtes enfrenta o médico
e decide deixar o hospital.
Eurico e Marilda garantem
a Valentina que Gabriel não
se apossará do casarão de
Egídio. Valentina se surpreende com o novo visual de
Marcos Paulo.

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: Astral favorável para lidar
com as pessoas. Mas é melhor ter
cautela com fofocas ou informações equivocadas. Com quem ama,
aposte no bom humor para manter
o astral leve.

Libra: Bom momento para
focar a atenção na vida profissional e
batalhar por melhorias nas finanças.
O Sol envia energias positivas para
os momentos em família. A dois, fará
o possível para fortalecer os laços.

Touro: Sua habilidade para lidar
com as finanças fica mais evidente,
mas pegue leve nos gastos. O Sol
favorece viagens e novidades, inclusive na vida amorosa.

Escorpião: Aproveite para
rever algumas coisas e afastar do
que não traz nada de bom para sua
vida. Vida amorosa, pode surgir algo
empolgante para fazer junto.

Gêmeos: Hoje, o Sol incentiva
mudanças e reforça o desapego. Sua
dedicação e compromisso no trabalho devem ser reconhecidos, mas é
melhor evitar atritos.

Sagitário: Você pode alcançar
um resultado melhor no trabalho se
cuidar de assuntos que dependem da
sua iniciativa. Boa para se concentrar nas finanças.

Câncer: Seu sexto sentido se
torna mais afiado e você pode lidar
com assunto que exige discrição no
serviço. Se tem planos para viajar,
redobre a atenção no caminho.

Capricórnio: O Sol entra em
seu signo e envia excelentes energias para a sua vida! Foco e trabalho
duro serão necessários para colocar
as tarefas em dia.

Leão: O Sol envia as melhores
energias para você cuidar de tarefas
que estavam pendentes. A convivência com os amigos recebe a proteção
das estrelas.

Aquário: É melhor não confiar
apenas na sorte na hora de lidar com
dinheiro. Sua intuição deve se tornar
mais afiada e você pode descobrir
um segredo.

Virgem: Sua concentração no
trabalho estará em alta e o astral é
favorável para traçar planos a longo
prazo. Em seu paraíso envia altas
doses de romantismo para a vida.

Peixes: Vai ser mais fácil
resolver assuntos familiares, desde
que você seja mais flexível. Cuidados
com a aparência podem trazer bons
resultados.
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PARA FESTAS DE FIM DE ANO

1,9 mil presos terão saída temporária
Divulgação

Só detentos
em regime
semiaberto
são liberados
Da Assessoria
No Paraná, 1,9 mil presos
que cumprem pena no regime
semiaberto em unidades do
Departamento Penitenciário
(Depen) serão liberados para
passar as festividades de Natal
e Ano-Novo com seus familiares. As saídas já acontecem
desde quarta-feira (19), em
quatro unidades prisionais do
Estado.
A Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, em Piraquara, Região Metropolitana
de Curitiba, é a unidade de

Encontrado
queimado
Corsa roubado
Em Arapoti, um veículo com
alerta de furto acabou sendo
localizado em uma estrada rural,
queimado. O Corsa de cor cinza,
com placas AKO 7432 foi recuperado por volta das 17h30 dessa
quarta-feira (19). Levado ao
destacamento, após perícia, seria
devolvido aos seus reais donos.
Não há pistas dos criminosos.

Caminhonete
roubada
é queimada
Piraí do Sul - Outro carro
roubado, desta vez da cidade
de Ponta Grossa, foi localizado
em estrada rural Tijuco Preto,
município de Piraí do Sul, por
volta das 13 horas de quartafeira (19).
Segundo o que a reportagem
do Página Um apurou, a caminhonete L200 triton, cor marrom,
placas AVI-5443, tinha sido
levada na segunda-feira (17).
A exemplo de outra ocorrência,
ela foi completamente queimada
e estava sem as rodas. Acabou
guinchada até a delegacia de
Piraí do Sul, para que fosse
tomada as medidas cabíveis.

Preso motorista
em carro com
alerta de furto
Dando prosseguimento a
denúncia, militares abordaram
por volta das 21h40 dessa quarta-feira (19), na Avenida Souza
Naves, na Chapada, indivíduo em
um Ford Ka, de cor branca, placas
AZU 3178, com alerta de furto.
Após revista, foi localizado uma
pedra de crack em seu poder. O
autor, de 39 anos, acabou preso e
encaminhado até a 13ª SDP, juntamente com o veículo.

Civil prende
homem com
mandado
de prisão
O alvo R.J.C., 25 anos, estava
sendo monitorado por investigadores da Delegacia de Polícia de
Castro quando, na tarde de terçafeira (18), disfarçados de clientes
de uma loja localizada na área central, cercaram e o prenderam. Ele
possuia em seu desfavor mandado
de prisão pelo crime de porte ilegal
de arma de fogo.
O homem encontra-se recolhido na Cadeia Pública de Castro.

Boa parte dos presos devem aproveitar a liberdade e não retornarão

regime semiaberto que terá o
maior número de beneficiados,
com 1.342 saídas. O número
é alto porque alguns presos
poderão sair mais de uma vez,
ou seja, nas duas datas.

Nas outras unidades do
Paraná serão: 288 do Centro de Reintegração Social
de Londrina; 236 da Colônia
Penal Industrial de Maringá,
e 96 do Centro de Regime

Semiaberto de Ponta Grossa.
Como funciona
Os presos que têm direito
às portarias temporárias estão
em regime semiaberto, em

PM prende dois rapazes por roubo
A equipe da Polícia Militar foi acionada via Copom,
seguindo informação de
que
dois
adolescentes
haviam sido roubados por
dois maiores, e que estavam em duas bicicletas,
uma Monark e uma cross.
Em deslocamento até a
rua Padre Cassemiro, na
Vila Rio Branco, próximo
ao estádio do Caramuru,
policiais militares avistaram um elemento conhecido
como Dadinho que na tentativa de empreender fuga,
acabou caindo. Outro elemento também buscou fugir
pulando em vários terrenos,
mas não logrou êxito. Na

Divulgação / PM de Castro

Portaria
As Portarias de Saída Temporária estão fundamentadas
na Lei de Execução Penal
(n° 7.210/84). Nas devidas
épocas, os juízes das Varas
de Execuções Penais editam
uma portaria que disciplina os
critérios para concessão do
benefício da saída temporária
e as condições impostas aos
detentos, como o retorno ao
estabelecimento prisional no
dia e hora determinados.
O benefício visa a ressocialização de presos, por
meio do convívio familiar e da
atribuição de mecanismos de
recompensas e de aferição do
senso de responsabilidade e
disciplina do detento.

Policia Militar prende
traficante de drogas
Divulgação

Dois são presos por porte de celular roubado
revista, foi constatado em
poder dos detidos, dois
celulares, provenientes de

Foram apreendidos: maconha, cocaína, crack e ecstasy

roubo. Eles acabaram encaminhados a 43ª DRP para
medidas cabíveis ao crime.

NOVAS MOTOS E VANS

Governo reforça frota da PM
Divulgação / José Fernando Ogura/ANPr

Da Assessoria
O Governo do Paraná
reforça a frota da Polícia Militar
do Paraná com mais 30 novas
motos Harley Davidson e 22
vans, entregues pela governadora Cida Borghetti na terçafeira (18), no Palácio Iguaçu,
em Curitiba. Os veículos irão
para companhias de diversas
regiões do Paraná e alguns serão
usados para reforçar a atuação
na Operação Verão, especificamente, nas rodovias estaduais.
O valor total do investimento é
de R$ 8,5 milhões.
Cida destacou que os novos
veículos darão mais segurança
e efetividade ao trabalho dos
policiais. “São veículos modernos e equipados que trarão mais
agilidade e segurança aos nossos policiais. Isso refletirá diretamente no trabalho diário da
PM e na proteção da população,
inclusive, durante a Operação
Verão”, disse ela.
O governo ainda comprou
865 novas botas para os policiais. A comandante-geral da
Polícia Militar, coronel Audilene
Dias Rocha, destacou que no
total foram compradas 40 vans
e que o restante será entregue
ainda neste ano. Ela disse que
os veículos são projetados e
equipados para dar mais efetividade ao trabalho da PM.
“Esses veículos serão distribuídos por todo o Estado e,
também, vão facilitar e reforçar
o trabalho das equipes durante
a Operação Verão. Quem ganha
são os nossos veranistas”, disse.
Das 22 vans, 4 serão destina-

cam ao Poder Judiciário para
que seja expedido um novo
mandado de prisão.

NA ALVORADA

PRÓXIMO AO ESTÁDIO DO CARAMURU

Da Assessoria

processo de ressocialização,
ou seja, eles já saem periodicamente para visitar suas famílias
e por conta das festividades de
fim de ano terão esse prazo
ampliado pelo Judiciário, como
ocorre todos os anos.
O prazo de retorno vai até
5 de janeiro, de acordo com
o tempo estipulado pelo juiz
para cada detento. Dependendo do destino, se permanecem na cidade de origem
ou vão viajar para cidades
do Paraná ou outros estados,
podem ficar fora da unidade
de 6 a 12 dias. No último
ano, o índice de presos que
não retornaram às unidades
foi de 4,35%.
Os que não se apresentarem nas unidades penais no
prazo estabelecido serão considerados foragidos. Nesses
casos, as unidades comuni-

Da Assessoria
Após receber denúncias
que no Bairro Alvorada estaria
ocorrendo tráfico de drogas, e
que o morador receberia certa
quantia de entorpecentes,
foi realizada vigilância pelas
equipes do serviço reservado
da PM. Após movimentação de pessoas em uma casa,
promoveu-se abordagem juntamente com as equipes RPA,
sendo que alguns indivíduos
saíram correndo pelos fundos, Abordada a proprietária
da residência, após vistoria
nos fundos da residência foi
localizado aproximadamente
3 quilos de maconha, 23 gra-

Dinhiero estava dentro
de uma bolsa
mas de cocaína, 97 gramas
de crack e 3 gramas de ecstasy, além de certa quantia em
dinheiro dentro de uma bolsa.
A abordada, as drogas e o
dinheiro apreendido foram
encaminhados a 43ª DRP, em
Castro.

'PANDORA'

Cida entrega nova frota da PM que terá 30 motos e 22 vans
das a Operação Verão.
Segundo a comandante, as
vans foram projetadas pela própria PM, elas comportam até
oito policiais e são equipadas
com cones, placas, armários,
gerador, mesa para atender o
usuário, ou seja, tudo para que
as equipes possam fazer uma
operação individualizada sem o
suporte de outros veículos.
Patrulhamento
nas rodovias
As motos destinadas à
Polícia Militar Rodoviária, são
do modelo Road King Police,
1.750 cilindradas. Elas serão
utilizadas para patrulhamento
educativo, preventivo e ostensivo nas rodovias em diversas
regiões do Estado.
O comandante do Batalhão
de Polícia Rodoviária Estadual
do Paraná, coronel Erich Wagner
Osternack, disse que os veículos
vão substituir unidades já desgastadas pelo uso. A Polícia Rodoviária possui 56 postos dispostos

ao longo dos 12 mil quilômetros
de rodovias estaduais.
“Será um reforço ao nosso
trabalho que é prevenir acidentes nas estradas. São motocicletas fabricadas especialmente
para atividade policial, projetadas com motor, freio e embreagem mais robustas para trazer
segurança e eficiência ao patrulhamento, principalmente, nesta
época de do ano. Elas serão
distribuídas por todo Estado,
em especial, no Litoral para a
Operação Verão”, afirmou o
comandante.
Destinos
Das 30 motos, oito ficam
na sede do Batalhão da Polícia Rodoviária, em Curitiba. As
companhias de Curitiba, Região
Metropolitana e Litoral; de Londrina e região; de Cascavel e
região e de Maringá e região receberão quatro motos cada uma.
As companhias de Ponta Grossa
região e de Pato Branco e região
receberão três unidades cada.

Policiais civis de Castro
participam de operação
Divulgação

Operação envolveu mais de 150 policiais
Da Assessoria
Na quarta-feira (19), ao lado
de grupos de elite da Polícia
Civil do Paraná (Tigre, COPE,
Denarc e GOA), policiais civis da
43ª DRP de Castro participaram

da Operação Pandora, deflagrada
pela 14ª SDP de Guarapuava.
A operação contou com mais
de 150 policiais para o cumprimento de 50 mandados de
prisão e 42 de buscas e apreensões.
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B-day

Divulgação

andressa

Divulgação

caroline

Divulgação

SEDE CAMPESTRE

Ponta-Lagoa recebe 'XMas
Party' na véspera de Natal

A graciosa Joicy Tailayne Godoi
Leal comemorou os seus 15 anos,
ao lado de familiares e amigos.
Parabéns!

Em alto astral, Andressa Ferraz
comemora o seu níver no
dia 24 de dezembro. Motivos
para festas, não faltarão!

Dia 22 será a vez da lindíssima
Caroline Proença receber
muitos parabéns por
mais um ano de vida

Divulgação / Rafaella Ribeiro

Divulgação

A Sede Campestre do
Clube Ponta-Lagoa recebe na
segunda-feira (24) a “XMAS
Party”, festa de Natal mais
tradicional de Ponta Grossa.
O evento, na véspera de Natal, terá início às 23h59.
Uma mega estrutura está
sendo montada para atender
em dois ambientes (um de
música eletrônica e outro
de funk e hip-hop) as sete
atrações: Gromma, Kaká
Franco, Renan Mendes, Max
e Guedes, Popow, DJ FB e
DJ Cisco. “Com a ideia de
refinar a música eletrônica em
ambientes mais requintados
e atender um público mais
exigente, Kaká Franco abusa
de um estilo chamado Deep
House. Exímio pesquisador,

é um excelente importador de
discos da Inglaterra, Canadá,
Alemanha, Bélgica, Suíça,
Polônia e EUA. Apreciador
da boa música eletrônica,
Kaka adiciona aos seus sets
elementos do jazz, soul, clássico, funky e muito carisma.
Para quem quer curtir tudo
isso, ingressos limitados estão
à venda na Sede Central do
Clube (Rua Mal. Deodoro
da Fonseca, 116), na loja
Mestre-Cervejeiro, Life Academia e Bem-Estar, SantoMé
Bar e Petiscaria, Yo Ingressos
e promoters credenciados.
Reservas de mesas podem ser
feitas através do (42) 32239917. A realização é da Ala
Jovem Ponta Lagoa e MGPRD
Produções & Eventos.
Divulgação

Sabrina Iora recebe os cumprimentos
no sábado (22) pelo seu aniversário.
No registro com o esposo Alcindo Iora

Em clima de natal a bela família de Marcela
Meira e Elias Maciel, com a filha Mirella
Divulgação

Divulgação / Sandro A. Carrilho

Divulgação

Divulgação

21/12

Flavia Kotikoski

22/12

Karina Teles

Victoria Gabrielly Pereira
Santos na maior descontração
O casal Andréa
Moraes de Lima e
Matheus Henrique
Marques, reservou o
domingo (16/12) para
recepcionar familiares
e amigos para comemorarem o primeiro ano
de vida da fofíssima
Eloah. Será no Salão
de festa da Igreja São
José. Felicitações!

Divulgação

Atendimento nota mil
de Caroline Siqueira
e Suelem Franchine,
no Empório Castroville

23/12

Carla Hoogerheide B.
Rodrigo Husch

24/12

Cris Ribeiro, Natan Avilai,
Darci Piana

Leila Lopes curtindo
Amsterdam com o
filho Murillo Lopes,
atualmente residente
em Utrecht, Holanda

Aline Sleutjes após
a diplomação como
deputada federal
(PSL), em Brasília

