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prefeitura de pG garante festa da virada no parque ambiental
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Divulgação / Luana Dias

prosperidade no campo

Cartomante
prevê 2019
Para saber o que as cartas dizem sobre o novo ano
que vai começar, a reportagem do Página Um conversou com a cartomante Emilene Aparecida de Oliveira,
e traz nesta última edição de 2018, as previsões, de
seu baralho cigano, para diferente áreas, no município,
estado e país. Para Castro Emilene viu prosperidade no campo; que o setor agrícola terá êxito e que
surgirão novas alianças, com a vinda de empresas
de fora. Segundo ela, a cidade enfrentará pequenos
obstáculos na área cultural, e precisará ter em seus
página 5
representantes, pulso firme para ajudar.

EMILENE OLIVEIRA fala o que esperar do próximo ano através de seu baralho cigano

Divulgação

PR-090

Governo autoriza obra

feriado de natal

Acidentes reduzem no Paraná

Divulgação

A pavimentação de um trecho da PR-090 é a primeira etapa
para implantação do futuro Contorno Norte. Com investimento
de R$ 13,1 milhões, o asfaltamento faz parte do Programa
de Infraestrutura e Logística de Transportes executado com
recursos financiados pelo BID. O secretário estatual de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, assinou na sexta-feira
(21), no município, a ordem de serviço que autoriza o início
página 3
dos trabalhos da primeira parte da obra.

Abelardo Lupion
assinou ordem de serviço

MOTOCICLISTA É BALEADO E CAI COM GARUPA
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mais pontos contaram com operações de radar

EQUILIBRAR PODERES

Ratinho Junior
anuncia Bakri

Acecastro faz sorteio das chaves
Divulgação

Divulgação

ações preventivas e ostensivas nos 57
postos de fiscalização distribuídos no
Paraná todo. "Aumentamos a fiscalização em todo o Estado, fizemos
mais pontos de operação com radar,
fiscalizamos mais veículos, entre outras ações para coibir principalmente
excesso de velocidade e embriagues
ao volante”, disse o capitão Wladimir
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Denkewski.		

Divulgação

Divulgação

FIM DE ANO

Carambeí
decreta ponto
facultativo

Ratinho Junior escolhe Bakri

O deputado Hussein Bakri
(PSD) foi anunciado pelo governador eleito Ratinho Junior como
seu líder na Assembleia Legislativa. A notícia da permanência
de Hussein na Alep vinha sendo
especulada há algum tempo, tanto
que ele já coordenou o processo
de aprovação do projeto das
PPPs (Parcerias Público-Privadas), o PAR, que tramitou nas
últimas sessões na Assembleia
página 4
Legislativa.

Na quarta-feira (26) e na
quinta-feira (27) a Associação
Comercial e Empresarial de Castro
(Acecastro) efetuou os sorteios
dos cupons da Campanha Sonhos
de Natal, edição 2018. Ao todo
foram sorteados 66 nomes de
clientes, que terão o direito de
acionar o carro com uma das chaves
– principal atrativo da campanha.
O que conseguir, levará um automópágina 5
vel zero km para casa.

Balanço divulgado pelo Batalhão de
Polícia Rodoviária (BPRv) mostra que
o número de mortes diminuiu 36,36%
e o de acidentes também caiu em
27,81%. Os dados estão no relatório
divulgado nesta quarta-feira (26). A
Operação Natal da BPRv começou
às 14 horas de sexta-feira (21) e
seguiu até 23h59 da terça-feira (25),
envolvendo policiais que atuaram nas
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66 chaves foram sorteadas

ARMADOS de REVÓLVER

Ladrões assaltam e fogem de bicicleta
página 7

queima de fogos

r$ 1,6 mi devolvidos

Show pirotécnico da virada do
ano em Sengés será uma dos maiores
da região. Ano novo também vai ser
acompanhado de atração musical com
DJ Dalmar e DJ Dinho, que começa
às 22 horas no dia 31 de dezembro.
Festejos serão realizados na Praça
página 4
Anselmo Jorge.

A Câmara de Vereadores fez a devolução de R$ 1,6 milhões aos cofres
públicos de Piraí do Sul. O cheque
simbólico foi entregue na semana passada ao prefeito José Carlos Sandrini
(PHS). O valor transferido em 2018
é o maior dos últimos cinco anos e
estaria vindo em boa hora. página 3

2

SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018 A 03 DE JANEIRO DE 2019

EDITORIAL

PREVISÕES PARA 2019
As previsões para 2018 feitas pela cartomante Emilene Oliveira deram certo em quase a sua totalidade. Ela viu
em seu baralho cigano a derrota do Brasil na Copa do Mundo, entre outras situações que foram se confirmando
ao longo dos meses. Já para 2019 ela prevê um pouco mais de estabilidade na economia, governos estadual e
nacional com críticas e dificuldades, mas também com avanços, ano bom para a agricultura e projeto castrense
se destacando em âmbito nacional. Para uma nação que vem sofrendo ondas de violência, falta de atendimento
às suas necessidades básicas, corrupção desenfreada e novas suspeitas desse mal social surgindo a cada dia, a
esperança de ‘dias melhores’ as vezes fica enfraquecida, porém, sempre viva. Dessa forma, fica a torcida, de um
país inteiro, para que o ano novo de fato venha acompanhado de boas novas, verdades novas, empregos novos, e
políticos menos corruptos.

O legado de Michel * Gaudêncio Torquato
Michel Temer deixa o comando
do governo sob alta taxa de desaprovação. Retrato de um Brasil que
costuma surfar na onda de versões
fantasiosas. Pois qualquer analista
responsável, ao colocar a lupa sobre
o país de tempos atrás e o de hoje,
enxergará a abissal diferença entre os
dois entes: o de ontem, destroçado,
sob a maior recessão econômica da
história, e o da atualidade, com juros
e inflação controlada, resgatando
a confiança perdida, fazendo voltar
investidores, as contas do Estado sob
controle e um conjunto de reformas,
dentre as quais a trabalhista, a do
Ensino Médio e a PEC limitando gastos públicos.
O que explica a imagem negativa
da administração Temer? O drible que
parte da mídia patrocinou na versão
de um diálogo gravado no Palácio do
Jaburu. O bumbo do grupo midiático
mais poderoso do país bateu no arremate da interlocução mantida pelo
presidente com um empresário. “Tem
que manter isso, viu”? A fala anterior do figurante referia-se ao fato de
“estar bem” com o então presidente
da Câmara. E o que se viu, meses a
fio, foi a inferência: Temer se referia à
entrega de dinheiro, coisa que “deveria ser mantida”. Com essa ilação, o
Brasil perdeu a chance de caminhar
mais célere na rota dos avanços. A
reforma da Previdência, por exemplo,
teria sido aprovada.
A lama que a Operação Lava
Jato jogou no manto da política, com
denúncias sobre empresários, executivos e políticos, acabou convergindo
para a figura do presidente. Que não
se dobrou ao claro objetivo do tiroteio midiático: tirar Michel do assento
presidencial.
O fato é que o país, mesmo sob o
fardo de 13 milhões de desempregados, caminha lentamente, registrando
avanços aqui e ali; aprovando pautas de relevo; alargando o acesso às
privatizações; promovendo entendimentos com a União Européia; assumindo compromissos junto ao G-20,
grupo das 20 maiores economias
mundiais; participando de encontros
com parceiros dos BRICs (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul);
reforçando vínculos comerciais com a
União Econômica Euroasiática; debatendo as mudanças climáticas com
as Nações envolvidas no Acordo de
Paris. Com os vizinhos, o Brasil tem
se esforçado para fortalecer parce-

rias, sob o compromisso de dar força
ao Mercosul.
O Brasil a ser comandado pelo
presidente Jair Bolsonaro sai das
profundezas do buraco onde foi deixado pela administração petista. Não
navega em águas tranquilas, eis que
grandes carências ainda corroem o
corpo nacional. Milhões de brasileiros
ainda não têm acesso ao pão sobre a
mesa. Os programas sociais, mesmo
ampliados, como o Bolsa Família,
não conseguem eliminar bolsões de
pobreza que habitam o piso da pirâmide social. A violência se espalha
pelo território, a denotar a organização de gangues e quadrilhas.
Mas os fundamentos que inspiram a retomada da economia foram
lançados. O empresariado retoma o
fôlego, reconhecendo que foram lançadas as condições para um empuxo
mais forte na frente dos investimentos. A área de trabalho viu-se desafogada com a redução de cerca de 40%
nas reclamações judiciais, graças à
reforma trabalhista.
Parlamentar desde os idos de 80,
presidente da Câmara por três vezes,
Michel Temer colocou em prática sua
visão parlamentarista, ao abrir intensa
articulação com o Congresso Nacional. Pode-se dizer que governou por
meio de um semipresidencialismo.
Esteve todo tempo promovendo
encontros com parlamentares e lideranças partidárias. Assim conseguiu
aprovar o programa de reformas que
marca sua passagem pelo Planalto.
Constitucionalista, Michel Temer
também deixa um legado ao Congresso. Trata-se de sua interpretação
sistêmica à questão de trancamento
de pauta por Medidas Provisórias.
Quando presidia a Câmara em 2009,
propôs esta solução ímpar na história constitucional: “Na verdade,
o constituinte não quis sobrestar
absolutamente todas as deliberações
legislativas, mas apenas aquelas que
também são previstas para Medida
Provisória, ou seja, as demais espécies normativas não estão abrangidas na disposição do art. 62, § 6º,
CRFB/88”. A tese deu mais autonomia ao Poder Legislativo na sua função primária, a atividade legislativa.
Michel deixará o Palácio do Planalto pela porta da frente.
* Gaudêncio Torquato, jornalista,
é professor titular da USP, consultor político e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
POSSE
Nem todas as Câmaras
Municipais terão cerimônia de
transmissão de posse. A de
Carambeí, por exemplo, acontece no dia 2 de janeiro, já a de
Castro ainda não definiu data,
mas segundo a presidente eleita
Maria de Fátima Bart Anthão
Castro, irá acontecer. Independente da festiva, os novos vereadores por todo o País já estarão
empossados automaticamente
no primeiro dia de 2019.

no Auditório Nereu Ramos,
o sorteio dos gabinetes parlamentares que os deputados
eleitos para a 56ª Legislatura
ocuparão durante seus mandatos. De acordo com o Ato da
Mesa n. 88/2006, que determina o sorteio como regra e
estabelece alguns critérios de
prioridade para escolha prévia,
os deputados que possuem essa
prerrogativa de escolha, como o
caso de Aline Sleutjes, ficaram
dispensados do sorteio.

DEPUTADOS
No caso dos deputados
federais eleitos em outubro,
eles só ocupam os assentos na
Câmara Federal em primeiro de
fevereiro. Essa é a lei!

FORA DO SORTEIO
Aline Sleutjes, por ser
mulher (Parág. 1º, Art 8º - Dispensa de sorteio), assim como
deputados com idade acima de
60 anos e parlamentares com
alguma deficiência física, puderam escolher seus gabinetes.
Aline ocupará o gabinete de nª
550, no Anexo IV.

MULHERES
As mulheres também terão
maior representatividade no
Congresso Nacional. De 51
cadeiras, sobe para 77 neste
próximo mandato, com Aline
Sleutjes (PSL) ocupando uma
delas. Mesmo com esse crescimento, o número fica muito
aquém das 513 da Casa.
SORTEIO
A Câmara dos Deputados
realizou, na sexta-feira (21),

EM BRASÍLIA
Aliás, Aline viaja dia 30 para
Brasília onde acompanhará a
posse do presidente Jair Bolsonaro e do seu vice, General Antônio Hamilton Martins
Mourão. De lá, segundo ele,
prometeu mandar uma live para
"os amigos sentirem esse grande
momento, mesmo longe".

28/12 - Dia do Salva-vidas / Dia da Marinha Mercante
30/12 - Criação do Vale do Aço (1998)
31/12 - Reveillon / Dia de São Silvestre
01/01 - Confraternização Universal / Dia Mundial da Paz
02/01 - Dia da Abreugrafia
03/01 - Dia do Juiz de Menores
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Palavras-chave:
satisfação, qualidade, serviços e clientes.
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* Artigo apresentado
ao Curso de Administração
da Faculdades
Grossa, como
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de Estágio
são estratégias
que, quando
bem Ponta
elaboradas,
podem
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Supervisionado Obrigatório (I e II), e como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Administração.
* Artigo apresentado ao Curso de Administração da Faculdades Ponta Grossa, como
Supervisionado Obrigatório (I e II), e como requisito parcial para obtenção do grau de
* Artigo apresentado ao Curso de Administração da Faculdades Ponta Grossa, como
Supervisionado Obrigatório (I e II), e como requisito parcial para obtenção do grau de

parte das exigências da disciplina de Estágio
Bacharel em Administração.
parte das exigências da disciplina de Estágio
Bacharel em Administração.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Sexta
28/12

Temperatura

Umidade

29 ºC
16 ºC

97%
96%

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

Sábado
29/12

30

ºC

17 ºC

95%
97%

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

Domingo
30/12

R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00
R$ 40,00
R$ 240,00
R$ 480,00

VENDA AVULSA
Sábado e Domingo:
Dia de semana:

R$ 3,00
R$ 3,00
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CASTRO E REGIÃO

Mensal:
Semestral:
Anual:

17 ºC

90%
98%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Segunda
31/12

30 ºC
18 ºC

88%
95%

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

Terça
01/01

31 ºC
16 ºC

86%
94%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
02/01

29 ºC
21 ºC

78%
89%

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

Quinta
03/01

29 ºC
21 ºC

85%
88%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 27/12/2018
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CONTORNO NORTE DE CASTRO

Governo autoriza obras na PR-090
Divulgação

Investimento
de R$ 13,1
milhões é
oriundo do BID

PIRAÍ DO SUL

Câmara repassa R$ 1,6 mi
para cofres do município

Da Assessoria
A pavimentação de um trecho
da PR-090 é a primeira etapa
para implantação do futuro Contorno Norte. Com investimento de
R$ 13,1 milhões, o asfaltamento
faz parte do Programa de Infraestrutura e Logística de Transportes
executado com recursos financiados pelo BID.
O secretário estatual de Infraestrutura e Logística, Abelardo
Lupion, assinou na sexta-feira
(21), no município, a ordem de
serviço que autoriza o início dos
trabalhos da primeira parte da
obra.
O projeto foi separado em
dois lotes. O primeiro deles é o
asfaltamento de 2,6 quilômetros
da PR-090, que será o acesso ao
contorno. O segundo é a implantação de uma rodovia com extensão
aproximada de 15 quilômetros,
que fará a ligação entre as PRs
151 e 090, previsto para ser licitado no próximo ano.
De acordo com o secretário, é
um compromisso que foi assumido
na gestão da governadora Cida
Borghetti e agora é realidade. Ele
acrescentou que a obra começa em
3 de janeiro.
Tanto o acesso quanto o contorno fazem parte do Programa
Estratégico de Infraestrutura e
Logística de Transportes, que
totaliza R$ 1,6 bilhão em investimentos com recursos do BID,
e contrapartida do Governo do

Divulgação

Secretário Abelardo Lupion assina ordem de serviço para obra
Estado, para diversas obras de
infraestrutura no Paraná.
A obra
Esta primeira etapa prevê o
asfaltamento do trecho entre a
interseção da PR-340 com a 090,
ponto conhecido como Cruzo,
até as indústrias Cargill e Evonik,
numa extensão de 2,6 quilômetros.
Também está prevista a construção
de um viaduto na interseção entre
as rodovias e uma rotatória alongada em frente à Cargill.
O produtor rural da região Jean
Bouwman destaca as melhorias
que o acesso vai trazer. “Com certeza vai ter um reflexo muito positivo para quem transporta, entrega
ou compra a produção dessas
empresas”, afirma. Para ele, os
benefícios não param por aí. Com
a continuação da obra, o tráfego
deve ficar mais seguro. “Esse trânsito que passa pela Castrolanda é
muito intenso, então, temos que
desviar esse fluxo daqui e também
tirar do centro da cidade”, disse.
Além da pavimentação do
acesso, o projeto prevê obras de

drenagem, terraplanagem, sinalização, iluminação pública, melhorias
ambientais e serviços complementares. A execução desta primeira
fase deve durar 10 meses.
Contorno
O Contorno Norte fará a ligação entre a PR-151 e PR-090
(Distrito Industrial I e II). O objetivo é desviar o fluxo de caminhões
que hoje trafegam pelo perímetro
urbano e integrar os dois distritos
industriais da cidade.
De acordo com os estudos
realizados durante a elaboração do
projeto, 55% do movimento registrado hoje na PR-340 deverá ser
desviado para o novo contorno.
Para Jan Haasjes, outro produtor de Castro, a obra vai permitir
que o crescimento do município
não traga mais transtornos para a
população. “Vai ser muito importante para a cidade de Castro porque o trânsito está aumentando dia
após dia por causa da instalação
de indústrias e nossa rodovia atual
não dá mais conta e está mais perigosa”, afirma.

Estrada do socavão
Durante o evento também foi
assinada a homologação da licitação para pavimentação de mais 9
quilômetros da Estrada do Socavão, fruto de um convênio entre
o município e o Estado por meio
da Secretaria de Infraestrutura e
Logística. O investimento será de
R$ 12, 2 milhões, sendo R$ 11,
6 milhões do Governo do Estado
e R$ 612, 3 mil de contrapartida
da prefeitura.
O deputado estadual Pedro
Lupion acompanhou a luta da prefeitura para conseguir os recursos.
“Um dia de conquistas importantes para o município. Obras
esperadas há muito tempo pela
população. Um investimento de
R$ 25 milhões. Hoje, efetivamente
temos a possibilidade de tornar
esse sonho realidade”, destaca.
De acordo com o secretário
de Infraestrutura, agora começa
uma nova fase. “Os recursos para
a obra do contorno já estão garantidos pelo BID e a segunda etapa do
Socavão depende exclusivamente
dos projetos”, ressalta o secretário.

Presidente Márcio faz entrega de cheque ao prefeito Sandrini
Da Assessoria
Piraí do Sul - A Câmara
de Vereadores fez a devolução de R$ 1,6 milhões cofres
públicos de Piraí do Sul. O
cheque simbólico foi entregue
na última semana ao prefeito
José Carlos Sandrini (PHS).
O valor transferido em 2018
é o maior dos últimos cinco
anos e trata-se das sobras do
duodécimo da Câmara (valor
que o Poder Executivo repassa
mensalmente para a Câmara
de Vereadores para custear
despesas). Como o Legislativo Piraiense utiliza, em torno
de 50% do seu orçamento, o
dinheiro que sobra é devolvido ao tesouro municipal.
“A Câmara de Piraí do Sul

é uma das que mais economizam recursos. Esperamos que
o Executivo invista da melhor
maneira para proporcionar
bem estar para a população,
sendo que o montante devolvido entra de forma livre no
orçamento municipal”, expôs
o vereador Márcio do Gás
(PMB).
Além da presidência, o ato
da entregue teve a presença do
vereador Edson Staron (SD)
e da vereadora Maria Olímpia
(PTB).

Dinheiro entra de
forma livre no
orçamento municipal
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RATINHO ANUNCIA

Divulgação

Hussen Bakri
terá missão de
equilibrar poderes
Trânsito entre os deputados também pesou na escolha

Liderança e
habilidade
pesaram na
escolha
Da Assessoria
O
deputado
Hussein
Bakri (PSD), foi anunciado
pelo governador eleito Ratinho Junior como seu líder
na Assembleia Legislativa.
A notícia da permanência de
Hussein na Alep vinha sendo
especulada há algum tempo,
tanto que ele já coordenou
o processo de aprovação do
projeto das PPPs (Parcerias

FIM DE ANO

Carambeí
decreta pontos
facultativos
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí publicou em Diário
Oficial do Município o decreto
159/2018 que se refere ao
ponto facultativo do final do ano
de 2019 nas repartições públicas municipais. O atendimento
ao público no Paço Municipal
retorna no dia 07 de janeiro de
2019.
A secretaria de Obras e Serviços Públicos estará fechada
até o dia 7, salvo em situações
de emergências. Secretarias de
Administração, Planejamento,
Meio Ambiente, Esportes e
Desenvolvimento também retornam ao atendimento também em
7 de janeiro.

Público-Privadas), o PAR, que
tramitou nas últimas sessões
na Assembleia Legislativa.
“Hussein foi escolhido para
ser o Líder do Governo pela
experiência e habilidade que
tem no parlamento”, afirmou
o governador Ratinho Junior. A
confirmação de Hussein Bakri
como líder do Governo reforça
as informações de que o parlamentar tem trânsito entre os
deputados, e vem para trabalhar com harmonia e equilíbrio
entre os poderes do executivo
e legislativo.
Hussein é nascido em União
da Vitória, sul do Estado, graduado em Relações-Públicas e
foi prefeito de União da Vitória por dois mandatos, sendo

eleito o segundo melhor prefeito do Paraná. Já trabalhou na
Secretaria de Desenvolvimento
Urbano (SEDU), e cumpre
seu primeiro mandato como
deputado estadual. Presidiu
a Comissão de Educação nos
últimos 4 anos na Assembleia
Legislativa, e já atuou como
vice-líder do governo na Alep.
“Foi um trabalho construído nos últimos anos e, graças
à minha parceria e amizade
com o governador Ratinho
Junior, teremos essa nova missão a partir de 2019. O projeto do governador é coerente
e forte, e estamos confiantes
das transformações que faremos no Paraná”, disse Hussein Bakri.

VIRADA DE ANO

Sengés terá maior queima
de fogos de sua história
Da Assessoria

Saúde
A secretaria municipal de
Saúde segue com atendimento
normal em todos os setores com
exceção dos dias 31 de dezembro
e 1º de janeiro que atenderá em
regime de plantão. As unidades
básicas de Saúde atendem normalmente. Apenas a UBS Novo
Horizonte fecha neste período.

Sengés - Show pirotécnico
da virada do ano em Sengés será
um dos maiores da região, descreve organizadores. A entrada
do Ano Novo também vai ser
acompanhada de atração musical com DJ Dalmar e DJ Dinho,
que começa às 22 horas animar
os festeiros. A Prefeitura Municipal de Sengés preparou atrações especiais para a virada de
ano e está convidando todos os
sengeanos, assim como moradores da região, para prestigiar
a festa. A programação acontece na praça Anselmo Jorge e
conta com shows musicais.
Às zero hora do dia 1° de
janeiro, será dado início a 10
minutos de intensa queima de
fogos. Para as festividades
deste ano, serão 4.370 fogos
de artifício, sendo 1.170 tubos
de tiros e 3.200 tubos de cores.
Além da atração pirotécnica, a
virada do ano também vai ser
animada com a participação de
DJ Dalmar e DJ Dinho, com início às 22h00.

Meio ambiente
A coleta de lixo não foi realizada no dia 25 de dezembro e
também não acontecerá em 1º
de janeiro. No dia 31 a coleta
inicia uma hora mais cedo, ou
seja, ao invés de 19 horas, inicia
às 18 horas.

Resgate das festividades
As ações da prefeitura são
um resgaste às festividades de
final de ano no município que
ficaram algum tempo paradas.
Desde o ano passado, a gestão
planeja metas para trazer novamente a Sengés alegria para as

Divulgação

VIRADA NO PARQUE AMBIENTAL

Prefeitura de PG garante festa
Da Assessoria
Ponta Grossa - Como
acontece desde 2013, a Prefeitura de Ponta Grossa está
preparando uma grande Festa
da Virada no Parque Ambiental, para que os ponta-grossenses possam celebrar a
chegada de 2019 em alto
estilo e com muita alegria.
Estão garantidos a tradicional
queima de fogos silenciosos
e show com a dupla Giba &
Nando. A festa começa às
22h e segue até às 2h.
Pensando na saúde dos
animais e no bem-estar das
crianças, mais uma vez a Prefeitura decidiu por não utilizar tiros e bombas de rojões,
evitando o barulho estridente.
Desta forma, serão 10 minutos de fogos apenas com
estampidos abafados e muitas
luzes das mais diversas cores
e formas, que irão iluminar
o céu da cidade e encantar
os presentes. Uma das novidades será os modelos mais
recentes do mercado em

forma de leques, que garantem um visual impressionante.
A queima de fogos está sendo
viabilizada por meio da iniciativa privada, como a Acácia
Distribuidora, e não possui
investimento público.
A música e a animação estarão garantidas
com a participação dos cantores Giba & Nando. Principal representante da música
sertaneja autoral em Ponta
Grossa, a dupla lançou a
poucos dias o clipe da canção ‘Nada se constrói sem
lutar’ (disponível no YouTube
e nas redes sociais), que foi
gravado na Colônia Trindade
(em Uvaia), no Rio São Jorge
e na região do Alagados. A
dupla foi formada em 2008
e possui quatro CDs gravados, inclusive com a participação de grandes nomes
do cenário sertanejo, como
João Neto e Frederico e João
Carreiro e Capataz. Já participou de diversos programas
de TV, como o Programa do
Ratinho (SBT), e teve uma

música pedida no Fantástico
no quadro ‘Gols da Rodada’.
O show será marcado por
músicas autorais, clássicos do
sertanejo, imitações de cantores famosos e um toque de
humor, para o público começar 2019 com muita alegria.
Segurança garantida
A segurança e vigilância
do público estarão garantidas com um grande efetivo da
Guarda Municipal e da Polícia
Militar, que atuarão do início
ao final da festa. Serão 80
guardas municipais circulando
pela área do evento – tanto à
pé como em bicicletas, motos
e viaturas, além de cinco
módulos móveis e do ônibus de vídeo monitoramento.
Além disso, a região do Parque Ambiental e Quadrilátero
Histórico são cobertos por
sete câmeras de alta tecnologia, monitoradas em tempo
real pelas equipes da Central
de Monitoramento da Secretaria Municipal de Cidadania
e Segurança Pública.

Passagem de 2017 para 2018
também marcou a população

Dez minutos de
queima de fogos a
zero hora do dia 1º
família. Em 2017, a prefeitura
elaborou eventos para todas
as idades, com música, dança,
gastronomia, corais e queima
de fogos.
Este ano a iniciativa de reavivar o espirito festivo continua
com a programação de natal
e ano novo, trazendo para os
sengeanos diversas atividades
como a Feira da Lua, Papai e
Mamãe Noel, corais, shows de
música e dança, e o show pirotécnico.

66 chaves foram sorteadas, e apenas um levará o carro
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'PROSPERIDADE NO CAMPO'

Emilene fala o que esperar para 2019
Divulgação / Luana Dias

Cartomante
prevê ano
difícil, mas com
superações
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Para saber o que as cartas
dizem sobre o novo ano que
vai começar, a reportagem do
Página Um conversou com a
cartomante Emilene Aparecida
de Oliveira, e traz nesta última
edição de 2018, as previsões,
de seu baralho cigano, para
diferente áreas, no município,
estado e país.
Para Castro Emilene viu
prosperidade no campo; que o
setor agrícola terá êxito e que
surgirão novas alianças, com
a vinda de empresas de fora.
Segundo ela, a cidade enfrentará pequenos obstáculos na
área cultural, e precisará ter
em seus representantes, pulso
firme para ajudar.
Emilene também falou a respeito da Câmara de Vereadores
do Município, e conforme suas
cartas, a Casa terá uma baixa
ao longo de 2019, que pode ser
física ou a despedida de alguém,
além disso, há previsão de um
projeto, criado por um castrense (de bom caráter) e que

Baralho cigano prevê amortecimento na crise econômica do país
irá ganhar destaque nacional,
servindo de modelo para o país.
“Um vereador voltado ao público
jovem”, disse a cartomante.
Para a presidente eleita da
Câmara, vereadora Maria de
Fatima Barth Anthão Castro,
Emilene visualizou algumas
rejeições, mas também que
ela enfrentará as críticas com
sabedoria. Já o prefeito Moacyr
Fadel, segundo as previsões,
terá no próximo ano recompensas pela fase turbulenta
pela qual passou e/ou vem passando. 2019, segundo ela, será
um ano de fechamento de ciclos
e de abertura de novos, para o

gestor municipal. Para a área
da saúde, Emilene Oliveira viu
estrelas, que segunda ela, mostram novos caminhos ou alternativas, porém, a situação atual
vista por ela não é nada boa.
Já em relação ao Estado do
Paraná e à nova fase que vai
iniciar com a chegada de Ratinho Junior ao governo, Emilene
mencionou falsidades, descobertas irritantes para o povo,
que o governador eleito terá
boa liderança, mas encontrará
dificuldades e pessoas infiltradas que tentarão jogar contra.
Também viu traições, e disse
que Ratinho Jr terá que tomar

cuidado, mas terá carta branca
para agir no Estado, e que
mudanças serão favorecidas.
País, economia e
novo presidente
Emilene também fez a leitura de cartas com previsões
para o país e para o governo do
presidente eleito, Jair Bolsonaro. Segundo seu baralho, em
2019 Bolsonaro conquistará
parcerias que poderão reverter
e melhorar questões importantes, como a economia, porém,
não agradará a maioria e receberá consideráveis críticas.
No Brasil, segundo ela,

SONHOS DE NATAL

Acecastro sorteia chaves para carro
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na quarta-feira (26) e na
quinta-feira (27) a Associação
Comercial e Empresarial de
Castro (Acecastro) efetuou os
sorteios dos cupons da Campanha Sonhos de Natal, edição
2018. Ao todo foram sorteados
66 nomes de clientes, que terão o
direito de participar do teste das
chaves, tentando ligar o veículo
zero quilômetro – principal atrativo da campanha. Vale destacar
que na edição do ano passado
foram sorteadas 78 chaves, e
apenas na 67ª tentativa o carro
funcionou, definindo o ganhador.
“Os colaboradores da Acecastro
foram de loja em loja, em todos
os estabelecimentos comerciais
participantes, realizando os sorteios, que foram registrados,
para descobrir quem serão os
portadores das chaves”, explica
Anderson Gomes, presidente da
Associação Comercial.
Desta vez, o teste das chaves

será realizado no sábado (5), as
20 horas, no Filetto Eventos. Na
ocasião, todos os comtemplados
com chaves farão uma tentativa
de ligar o carro, sendo que, apenas uma delas é de fato a original,
e consequentemente, irá permitir
que o veículo funcione. O portador desta será o feliz ganhador
de um Chevrolet Onix Joy 1.0,
modelo 2019.
Nesta sexta-feira (28) todos
aqueles que tiveram o nome sorteado para participar do teste
devem comparecer à Acecastro,
portando documentos, para se
cadastrar e cuidar dos trâmites
legais da prova das chaves. Quem
não puder participar do teste terá
que indicar um representante legal,
por meio de procuração, para que
tenha os mesmos direitos que os
demais concorrentes. Entre os
66 sorteados, apenas um levará
para casa o veículo, porém, todos
serão convidados para um jantar,
com direito a acompanhante e na
companhia do empresário, dono
do estabelecimento onde ocorreu

o respectivo sorteio. “Neste ano
fizemos a segunda edição com a
inclusão do jantar. Além de ser
um prêmio de consolação para
aqueles que não ganharam o
carro, ainda será um momento de
confraternização entre clientes e
lojistas do município, e seus respectivos acompanhantes, já que
ambos terão direito de levar mais
uma pessoa”, destaca Anderson.
Em 2018 a Campanha
Sonhos de Natal chegou à sua
11º edição. Em todas elas, o
maior atrativo para clientes dos
estabelecimentos
comerciais
participantes foi o sorteio de
um carro zero quilômetro. Além
disso, a cada ano novos detalhes
incrementam a ação, fazendo com
que as compras de Natal no município sejam mais interessantes. É
o que evidência o presidente da
Acecastro. “Em mais uma edição
podemos afirmar que a campanha foi um sucesso, foram quase
duzentos mil cupons preenchidos,
e novamente o empresário castrense pode dar ao seu cliente a

oportunidade de ganhar um super
prêmio”.
Número de chaves
por estabelecimento
Anderson Gomes explicou à
reportagem que cada empresário
integrante da campanha escolheu
uma cota de participação. Os
que escolheram a cota mínima
tinham direito ao sorteio de uma
chave, e os que escolheram cota
máxima, sortearam um total de
seis chaves no estabelecimento.
“Essa dinâmica do sorteio torna
a disputa mais emocionante, é
diferente de você pegar todos
os cupons da campanha, reunir a população e joga-los para
cima para a escolha de apenas
um nome, por exemplo. A forma
como é feita a definição dos participantes do teste das chaves
amplia a oportunidade de participação entre os empresários que
aderiram à campanha, ou seja,
todos acabam tendo a chance de
que o ganhador do veículo seja
um cliente seu”, finaliza.

o ano será excelente para a
agricultura, além disso, novas
fontes de conhecimento serão
bem-vindas. “A crise será amortecida, novos caminhos se abrirão para empregos informais

e para o empreendedorismo,
gerando novos empregos e
fazendo surgir novas empresas,
que começarão pequenas, mas
poderão aumentar”, finalizou a
cartomante.

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.

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.

VAZ
CONSTRUÇÃO CIVIL
Pedreiro e carpinteiro em geral,
encanamento, pisos cerâmicos e
outros. Maiores informações tel.: 9
9917-1315 (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.

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.

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 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.

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

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.

A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial torna público que recebeu
do IAP, a Licença de Operação para sua unidade de beneficiamento
de feijao instalada na rodovia PR 151, Castro a Pirai do Sul, s/n, Cep:
84165-700, Castro/PR.

Eu, Amilton Vicente da Silva, estado civil casado, inscrito no CPF
n°769044589-68 e no RG 5100158-3. Por ser expressão da verdade,
relatou que perdeu/extraviou notas fiscais de Modelo1 numeradas de
84801 a 93000. Nas quais estão no nome da empresa R. Borsatto
Comércio de Combustíveis LTDA – CNPJ: 02615048/0001-30; Endereço: Av. Prefeito Ronie Cardoso n°37, CEP: 84174-105.
Castro,20 de Dezembro de 2018.
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BANCO

3/son. 4/tofu. 5/ágata — atari. 6/narval. 8/plâncton — tecnécio. 9/melanésia.

BANCO

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: Se ainda tem assuntos
para resolver, formar alianças pode
ser uma boa. Talvez tenha que lidar
com algumas críticas, inclusive de
pessoas próximas. Reforce os laços
com o par e evite fazer cobranças.

Libra: Talvez seja preciso mais
diplomacia para lidar com a família.
Se surgir a chance de passear ou se
divertir com os amigos, vá em frente!
A paquera pode surpreender, mas
você terá que tomar a iniciativa.

Touro: Essa pode ser sua última
chance no ano para se concentrar nas
tarefas e deixar em dia o que estava
pendente. A atração por um colega
pode ser o início de uma paquera,
se está só.

Escorpião: A melhor maneira
de atingir seus objetivos será agir em
segredo. O seu sexto sentido continua tinindo e traz avisos importantes.
Não deixe os boatos atrapalharem a
sua vida amorosa.

Gêmeos: Apesar dos planos
para se divertir, podem pintar algumas dificuldades no caminho. Ainda
bem que você conta com a sorte para
virar o jogo. Tem tudo para se divertir com sua cara-metade!

Sagitário: Hoje, você pode
estender a mão a alguém que está
precisando. A relação com os amigos
está em alta, mas é melhor não pedir
ou emprestar dinheiro. Há sinal de
companheirismo no romance.

Câncer: Boa parte da sua atenção vai se concentrar na família e
em pendências domésticas. Esqueça
o passado para se entender com as
pessoas queridas. No amor, controle
o ciúme para evitar brigas.

Capricórnio: Você pode importar mais com as aparências. Dedique
um cuidado extra ao se produzir. Há
chance de fazer contatos importantes por acaso. Se tem compromisso,
deixe as cobranças de lado.

Leão: É hora de relaxar e se
livrar do estresse! Mas talvez tenha
que lidar com um ou outro probleminha na saúde. Há boas chances de
ampliar seu círculo social.

Aquário: Neste sábado, confie
na sua capacidade e dê um passo
mais ousado. Você deve aprender
muito trocando experiências com os
amigos.

Virgem: Curtir a companhia
das pessoas próximas talvez seja a
melhor pedida para animar seu coração neste sábado. A possessividade
pode se tornar um grande problema
na vida amorosa.

Peixes: Astral favorável para
rever algumas coisas e fazer ajustes
que julgar necessários. Se anda pensando em tentar algo novo no visual,
vá em frente! Na paquera, aposte na
sensualidade para se dar bem.

Castro-PR, 26 de outubro de 2018. Ao Cooperado: JOSÉ CARLOS FERREIRA, Matrícula n.º 1.792, Chácara Boa Vista, Socavão, Castro – Paraná.
Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Rezam a Lei n.º 5.764/1.971: “Art. 34. A diretoria da cooperativa tem
o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao interessado a sua eliminação.”
e o Estatuto Social da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda: “Art.
19 - ... § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias
ao interessado, por processo que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos V.Sa. que a Diretoria Executiva da
Castrolanda, na reunião de 23-10-2018, aprovou a sua eliminação do quadro
social nos seguintes termos: ELIMINAÇÃO DE COOPERADO Matricula
1.792 – JOSÉ CARLOS FERREIRA: O Assessor Jurídico, Sr. Emanuel Bento
de Almeida, relatou que, cumprindo determinação do Conselho de Administração, foi encaminhada notificação ao cooperado matrícula n.º 1.792
– José Carlos Ferreira para lhe informar sobre a decisão de instaurar processo administrativo para apurar e julgar infrações legais e estatutárias. Relatou que o cooperado foi notificado por AR (correio) em 09-08-2018 e que
não apresentou defesa no prazo de 30 (trinta) dias concedido, vencido em
07-09-2018. Diante do exposto, a Diretoria Executiva deliberou e decidiu
unanimemente pela eliminação do cooperado matrícula n.º 1.792 – José Carlos Ferreira, por deixar de entregar produção agropecuária e deixar de cumprir com obrigações contratadas com a Cooperativa, por ter dívida vencida,
não paga e protestada de R$ 12.723,33 (doze mil, setecentos e vinte e três
reais e trinta e três centavos), com fundamento no Art. 19, § 1.º, “c” e “d”.
Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse
e assinasse termo na ficha de matrícula do cooperado com os motivos que
determinaram a sua eliminação e lhe encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias. Outrossim, com fundamento no Art. 21,
do Estatuto Social, foi definido proceder o uso de créditos de contas capital,
movimento e produções, sobras e produtos depositados do cooperado para
amortizar os débitos existentes”. Cordialmente,
CASTROLANDA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
FRANS BORG
Diretor Presidente

SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018 A 03 DE JANEIRO DE 2019
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FERIADO DE NATAL

Acidentes com mortes reduzem no PR
Divulgação

Redução de
mortes foi de
36,36% em
relação a 2017
Da Assessoria
O número de mortes e acidentes diminuiu no Paraná no
feriado de Natal deste ano, em
comparação com o ano passado. Balanço divulgado pelo
Batalhão de Polícia Rodoviária
(BPRv) mostra que o número
de mortes diminuiu 36,36%
e o de acidentes também caiu
em 27,81%. Os dados estão
no relatório divulgado nesta
quarta-feira (26).
A Operação Natal da BPRv
começou às 14 horas de sextafeira (21) e seguiu até 23h59
da terça-feira (25), envolvendo
policiais que atuaram nas ações
preventivas e ostensivas nos 57
postos de fiscalização distribuídos no Paraná todo. "Aumentamos a fiscalização em todo o
Estado, fizemos mais pontos
de operação com radar, fiscalizamos mais veículos, entre

Mais pontos contaram com operações de radar

outras ações para coibir principalmente excesso de velocidade
e embriaguez ao volante”, disse
o capitão Wladimir Denkewski,
do BPRv. “Também trabalhamos para a conscientização do
cidadão visando mais cautela.
Tudo isso contribuiu para a
redução dos principais índices",
explicou.
As equipes das seis compa-

nhias do batalhão reforçaram
os mais de 12,8 mil quilômetros de rodovias estaduais em
pontos estratégicos nos locais e
horários de maior incidência de
acidentes graves. Foram feitos
bloqueios, atividades rotineiras
de verificação de documentação e de infrações de trânsito
rodoviário para também inibir,
além da embriaguez ao volante,

CRIMES VIOLENTOS

Duas mortes em menos
de 24 horas em Telêmaco
Divulgação

Duas mortes e ainda ninguém preso
Telêmaco Borba - Em
menos de 24 horas, a cidade de
Telêmaco Borba registrou seu
segundo homicídio neste fim de
ano. Depois do assassinato de
uma adolescente de 16 anos na
noite de Natal, o município foi o
palco de mais um crime no início
da noite desta quarta-feira (26),
na rua Peroba, no bairro Área 1,
região do Jardim Florestal.
Um homem de 32 anos estava
em estabelecimento comercial
quando foi atingido por pelo menos
quatro tiros de pistola. Equipes do

PIRAÍ DO SUL

Homem é
encontrado
sem vida
por colegas
Da Redação
Piraí do Sul - Por volta
das 8h30 dessa quinta-feira
(27), um rapaz de 27 anos
foi encontrado sem vida em
sua residência, localizada a
Rua Joanino Milleo, centro da
cidade de Piraí do Sul. Colegas de seu trabalho relataram
a soldados da polícia militar
que o morador não acordou
pela manhã e ao contatarem
com ele, perceberam que não
apresentava sinais vitais. A
vítima, inclusive, chegou a ser
encaminhada a uma casa hospitalar para procedimentos de
ressucitação, mas nada pode
ser feito para trazê-la à vida. O
caso, agora, segue para investigação na tentativa de apurar
as possíveis causas da morte.
Ninguém informou se o rapaz
apresentava algum problema
de saúde.

Corpo de Bombeiros chegaram a
ser acionadas, mas encontraram a
vítima sem sinais vitais. A Polícia
Militar também esteve no local e
realizou buscas pela região, mas
nenhum suspeito de praticar o
crime foi encontrado.
Equipes da Polícia Civil
deram início aos procedimentos de investigação e ainda não
há informações sobre autoria ou
motivação para o assassinato. O
corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de
Ponta Grossa.

JAGUARIAÍVA

Roubam
geladeira
Jaguariaíva - Dois assaltantes resolveram se presentear
com uma geladeira, após roubar
uma casa localizada na Edmilson
Correia, Bairro Santa Cecília,
em Jaguariaíva. Um deles estava
com um revólver, quando no início da tarde de quarta-feira (26),
mais precisamente as 13h20,
resolveram agir. A polícia não
informou como eles levaram o
eletrodoméstico.

outras atitudes perigosas como
a ultrapassagem em local proibido e delitos que podem ocasionar acidentes fatais.
Números
Em todo o Paraná foram
registrados 109 acidentes, sete
mortes, 133 feridos, três atropelamentos, oito infrações de
trânsito pelo Art. 165 e duas

infrações pelo Art. 306 (crime
de embriaguez), além de 169
testes etilométricos, 2.357 autuações gerais, 4.137 imagens de
radar e 204 veículos ficaram retidos. O dia do Natal foi o que
mais registrou testes etilométricos (103), o maior número de
acidentes (35), de imagens de
radar (1.299), de mortes (4),
de atropelamento (2), de veículo
retido (72), de autuações (562).
Em 2017 foram registrados
11 mortes e 151 acidentes. O
número de atropelamentos foi
mesmo deste ano.
As imagens de radar mais
que dobraram (54,08): subiram
de 2.685 para 4.137, assim
como o número de autuações
no geral que passou de 1.997
no feriado do ano anterior para
2.357 no deste ano (18,03%).
O número de veículos retidos
também aumentou, foi de 73
para 204 no feriado deste ano
ano (179,45%). As autuações
pelo Art. 306 reduziram de
cinco para dois, uma redução de
-60%. O número de atropelamentos se manteve em três.
Litoral
Nas rodovias estaduais que

APARTIR DESTA SEXTA-FEIRA

PRF inicia Operação Ano Novo
Da Assessoria
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à zero hora
desta sexta-feira (28) a Operação Ano Novo em todo o
país. Com cinco dias de duração, ela só termina as 23h59
de terça-feira (1°).
Na saída para o feriado
prolongado, o pico do movimento deve se concentrar
entre o fim da tarde e o início
da noite desta sexta-feira e
também na manhã de sábado.
No retorno, o maior fluxo deve
ser registrado durante a tarde
e a noite de terça-fira. As equipes da PRF irão priorizar as
fiscalizações de embriaguez ao
volante, controle de velocidade
e ultrapassagens proibidas.

Com um dia a menos de
duração, a mesma operação
do ano passado terminou com
duas mortes, 104 pessoas
feridas e 127 acidentes atendidos pela PRF no Paraná. O
balanço estadual da operação
será divulgado na manhã da
próxima quarta-feira (2), por
volta das 10 horas.
Orientações para
uma viagem segura
Respeitar os limites de
velocidade, manter distância
de segurança em relação aos
demais veículos, ultrapassar
apenas quando houver plenas
condições de segurança e não
desviar a atenção do trânsito.
Estas são algumas das principais orientações da PRF para

reduzir o risco de acidentes.
A PRF também orienta os
usuários de rodovias, mesmo
antes de viagens curtas, a
fazer uma revisão preventiva
do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema
de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível
do óleo e do radiador, entre
outros itens.
Também é fundamental
planejar a viagem, buscando
evitar, na medida do possível,
os horários de pico. Dirigir
cansado ou com sono aumenta
o risco de o motorista cometer
erros. A cada três ou quatro
horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do
veículo.

Detidos cinco arrombadores de loja
3h57 dessa quarta-feira (26),
e foi registrada por câmeras de
vigilância do local. A equipe policial iniciou diligências, logrando
êxito em localizar os suspeitos
em um bar na Rua José Ferraz de
Camargo, Vila São Pedro. Sendo

identificado um jovem de 18 anos
e quatro adolescentes, um de 13
anos, outro de 17 anos e dois
(ambos) de 16 anos. Diante dos
fatos, os suspeitos foram encaminhados à delegacia da polícia civil
para as devidas providências.

EM CASTRO

Jovem de 17 anos é alvejado a tiros
Da Redação
Adolescente de 17 anos foi
alvejado por disparo de arma de
fogo na região da face, por volta
das 15h50 dessa quinta-feira

(27), na Rua Cícero M Collet,
Bairro Padre Piva, em Castro.
Segundo informações repassadas
pela polícia, um indivíduo teria
efetuado disparo de um terreno
baldio, nas proximidades. Assus-

CASTRO

Roubam loja
armado e fogem
de bicicleta
Da Redação
Dois indivíduos, um deles
armado com revólver, assaltaram
uma mercearia localizada na Rua
Rivadávia Gracia de Lara, bairro
Araucária II, na cidade de Castro. Do local subtraíram certa
quantia em dinheiro, fugindo em
uma bicicleta, tomando rumo
ignorado. A ação criminosa
aconteceu ao final da tarde dessa
quarta-feira (26), por volta das
17h25.

JAGUARIAÍVA

Motociclista e
garupa são
baleados e caem
Da Redação

EM SENGÉS

Sengés - Cinco indivíduos
arrombaram uma loja na Rua
Governador Manoel Ribas, centro
de Sengés, e subtraíram roupas,
máquina de cartão, simulacros de
pistola e certa quantia em dinheiro.
Toda a ação iniciou por volta das

ligam ou levam aos municípios
do Litoral do Paraná, o BPRv
contou com uma intensificação no policiamento durante o
período de Natal. Os policiais
continuarão, durante o verão,
atuando com bloqueios, radares, abordagens e verificação
de documentos.
Na Operação Natal foram
registrados nas rodovias do
Litoral 13 acidentes, 15 feridos, 42 testes etilométricos,
três infrações de trânsito pelo
Art. 165 e uma pelo Art. 306
(crime de embriaguez), além
de 541 autuações gerais, 930
imagens de radar, nenhuma
morte e 45 veículos retidos.
No mesmo feriado do ano
anterior, foram registrados 10
acidentes, sete feridos, nenhuma
morte, nenhum atropelamento,
80 testes etilométricos, 232
autuações gerais, cinco infrações
de trânsito pelo Art. 165 e uma
pelo Art. 306 (crime de embriaguez) e 336 imagens de radar.
No sábado e domingo foram
registrados quatro acidentes em
cada um dos dias. No sábado
também foi registrado o maior
número de veículos retidos (15)
e de imagens de radar (352).

tada, a vítima saiu correndo e
pediu ajuda a populares, vindo
a cair em via pública. A equipe
do siate esteve no local e encaminhou o rapaz a casa hospitalar. O
autor não foi localizado.

Jaguariaíva - Condutor e
passageiro caem de motocicleta após serem alvejados por
disparo de arma de fogo. O
caso foi registrado na cidade
de Jaguariaíva, mais precisamente as 18h30 do dia 25,
na Rua Maringá, Bairro Primeira. O motociclista acabou
ferido no braço esquerdo pelo
disparo, além de escoriações
pelo corpo devido a queda; já
o passageiro apresentou escoriações nos joelhos. Nenhum
suspeito foi localizado.

CASTRO

Homem é preso
após ameaças
com simulacro
Da Redação
Um homem foi preso por
dirigir embriagado e ameaçar outros condutores com um
simulacro de pistola na Rua João
Maria do Carmo, centro de Castro. O caso foi registrado no dia
de natal, por volta das 18h30. O
autor, de 33 anos, após realizar
teste do bafômetro, contatou-se
seu estado de embriagues. Ele
foi encaminhado até a 43ª Delegacia Regional de Polícia para
providências cabíveis e o veículo
foi recolhido ao pátio da polícia
militar.

Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 a 03 de Janeiro de 2019

Divulgação

Felicidades a jovem Grácia
Furiatti de Biassio que
comemorou nova idade na
quinta-feira (27). Ela é filha do
casal de empresários Leonilda
Marcondes de Oliveira e
Armando de Biassio Filho

Dani

Divulgação

Divulgação

Dani Essig recebeu muitos
cumprimentos pela passagem
de seu aniversário na
quinta-feira (27). Parabéns!

Victoria

Bodas de
Turquesa

Merry Christmas

Rossana e Marcio Zwierewicz, ele
diretor Executivo da Sicredi Campos
Gerais, no domingo (23/12) foram
muito cumprimentados pelos
18 anos de feliz união

Divulgação
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Divulgação

Divulgação

Época mágica, de cor,
luz e alegria; o casal
Dilciane Takayama e
Gule Rolim acompanhados
dos filhos Sophia e Luiz
Gustavo Rolim

No primeiro dia do ano,
um motivo a mais para
festejar. A jornalista Ana
Paula Inácio comemora
mais um ano de vida

Divulgação

Parabéns a bela Maraíza
Bueno, pela colação de grau
no curso de Educação Física

Parabéns Victoria Hey Menarim,
que Deus te abençõe menina
dedicada, carinhosa e afetuosa.
Viva os 18 anos. Na foto Victoria
Hey Menarim com o pai José
Claudio Menarim
Divulgação / Rafaella Ribeiro

28/12

Beauty Vip Day. As irmãs Isabella
B. de Magalhães, Fabiola Bueno
de Magalhães e Graziela
Bueno Magalhães

Antonio Sirlei Alves da Silva
Maristela Prestes
Divulgação

In The
Christmas
Mood. A bela
família, Lu
Moura,
Rodrigo
Sleutjes e
a pequena
Professores Rubens, Rita, Júlia, Roseane
Alice em
seu primeiro e Crismailade, homenageados na
noite de formatura dos alunos do
Natal
Colégio Estadual Professora Joana Torres

29/12

Edemilson Antonio
Pereira da Silva

30/12

Vanessa Nuzda
Cassiano Ciappina

31/12

Sthefany Vuicik Ferreira
Liriane Aline Franco

01/01

Silvestre Alves, Kayna Fadel
Ana Paula Inácio

03/01

Juan C. Carneiro Pereira
Ana Paula Ortiz

