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em brasília

feira da uva em palmeira

Deputada Federal eleita pelo PSL Aline Sleutjes, representante de Castro e dos Campos Gerais, esteve presente na
posse do Presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. A cerimônia
página 3
foi realizada na terça-feira (1º).		

Na sexta-feira (4), cerca de 10 produtores se reuniram na Secretaria
Municipal de Agricultura e Pecuária para discutir a realização da Feira
da Uva ainda em janeiro. Durante o evento foi definido que a Feira será
realizada nas manhãs e tardes dos dias 12, 13, 19 e 20. página 4
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Divulgação

parceria com a frísia

Castro-PR, Sábado, 05 a 10 de Janeiro de 2019 * Ano XXIX *

A Frísia Cooperativa Agroindustrial é parceira da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tibagi. A Associação, inclusive,
é um exemplo de empreendedorismo, ao transformar um desafio em
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2.500 produtos altamente rentáveis em quatro anos.

Dia de Santos Reis é
celebrado em Castro

Divulgação / Arquivo Jornal

tradição tem décadas no município

Neste final de semana ocorre em Castro a tradicional celebração do Dia de Reis, ou, Festa dos Santos Reis, como também é conhecida a tradição que relembra
a visita feita pelos três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar, ao menino Jesus, ainda recém-nascido. Neste ano as visitas e ações da caravana foram divididas
em dois dias no município. As primeiras sete visitas serão realizadas no sábado (5), e as demais no domingo (6), quando também a Caravana de Reis irá abrir e
realizar a animação da missa, às 9 horas, na Igreja Matriz de Sant’Ana.									
página 5

em castro

Homem morre
prensado
Caminhoneiro perdeu a vida
após ser atropelado pelo próprio
caminhão na manhã de quintafeira (03). De acordo com as
primeiras informações, o caminhão teria desengatado e andado
sozinho. O acidente ocorreu na
fazenda Santo Antonio que fica
no KM 282 na PR-151. O motorista identificado como Rivadavia
Amadeu Marcondes (conhecido
como Riva), de 49 anos, estava
encima do caminhão carregando
bags, quando o veículo começou
a andar sozinho. Riva chegou a
pular de cima do veículo e correu
na tentativa de alcançar a cabine,
em determinado momento o veiculo colidiu com arvores, e veio
a parar em uma valeta, aonde
Riva teria sido prensado contra
arvores e a porta do caminhão.
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Câmaras municipais

Presidentes são empossados
Divulgação

Nesta primeira semana de
janeiro ocorreram as posses dos
novos presidentes das Câmaras
Municipais nas cidades da região. Em Castro, a vereadora
Maria de Fátima Barth Antão

Castro assumiu a presidência automaticamente. Em Carambeí a
posse do novo presidente, Diego de Jesus da Silva, ocorreu
em sessão especial, na quartapágina 3
feira (02).

Reforma administrativa
Diego de Jesus da Silva tomou posse em Carambeí

2019 terá mais 11 feriados nacionais
página 5
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governador Ratinho Junior

Homem mata
namorada e joga
corpo em fossa
página 7

jovens e adultos

cortes de secretarias

O governador Carlos
Massa Ratinho Junior oficializou nesta quarta-feira
(02) as medidas da reforma
administrativa do Estado
para a redução do número
de secretarias, de 28 para
apenas 15 pastas. Ele também anunciou o corte de
20% nas despesas de todas
página 3
as áreas.

feminicídio

EJA abre
matrículas

Estão abertas as matrículas para a Educação de Jovens
e Adultos (EJA) da Secretaria
da Educação do Paraná. Interessados devem procurar um
Centro Estadual de Educação
Básica para Jovens e Adultos
(Ceebja) ou escola estadual
que oferte a modalidade, até
página 4
18 de janeiro.
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EDITORIAL

Informe Publicitário

ANO NOVO, VELHOS
PROBLEMAS
O início de um novo ano costuma representar recomeço, novas esperanças e energias voltadas para projetos novos, porém, em Castro
e na maioria das cidades paranaenses, os problemas são os mesmos do ano passado, e pior,
são os mesmos de muitos anos. Na cidade mãe
do Paraná, por exemplo, as solicitações de um
grupo de moradores, para o fechamento de um
buraco na rua, estão perto de fazer um ano. O
serviço já foi prometido com urgência, porém,
até hoje está igual, se não maior, do que em meados de abril de 2018. Assim fica até difícil fazer
planos novos, já que até os problemas mais simples ainda são os mesmos.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Reginaldo Marques Paranhos
Lembra o Centro de Tradição
Gaúcha (C.T.G.)

Educação: a única saída para
criarmos um país inovador
* Alexandre Pierro

Abertura!
* João Carlos Marchesan
A necessidade de novidades, por parte de nossa sociedade, não se restringe ao campo
da moda ou do consumo, mas
alcança até áreas insuspeitas,
como a economia. Nos últimos
anos, por exemplo, a solução
para o crescimento econômico
passou por várias ideias que
foram consumidas rapidamente
e substituídas sempre pela novidade mais recente.
A moda atual, neste campo,
não é propriamente nova, e elege
a abertura comercial, de preferência ampla e unilateral, como
o remédio infalível para aumentar a produtividade e a competitividade dos produtos brasileiros
tanto de bens quanto de serviços,
via maior concorrência com os
produtores externos, o que traria
como consequência a retomada
do crescimento.
A ferramenta para tanto é
uma forte redução das atuais
alíquotas do imposto de importação, eventualmente até zerá-las.
Ora, se isto resolve nossos problemas, porquê temos e mantemos o imposto de importação?
Antes que alguém pense que se
trata de mais uma jabuticaba, é
bom esclarecer que todos os países do mundo taxam, em maior
ou menor grau, os produtos e
serviços que eles importam.
É bom deixar claro que as
tarifas alfandegárias não foram
criadas para os governos arrecadarem mais, ainda que, eventualmente, seu efeito não seja
desprezível. A razão para sua existência é a de cumprir outra função, ou seja, equalizar a diferença
de custos de produção internos e
externos ou em casos mais específicos proteger a indústria local
da concorrência externa.
No caso brasileiro houve
alguns períodos nos quais as
tarifas alfandegárias foram utilizadas para proteger setores
nascentes como no caso da
indústria da informática ou, mais
antigamente, os governos usaram e abusaram deste recurso
para restringir importações, em
função das históricas dificuldades do país em conseguir dólares suficientes para pagar nossas
importações.
Nas últimas décadas, entretanto, o imposto de importação,
em maior ou menor grau, tem

cumprido seu papel de compensar as eventuais diferenças de
custos internos face aos externos, quando devidas a fatores
sistêmicos e não especificamente
às deficiências da indústria brasileira. Assim, antes de afirmar
que nossas tarifas são altas, é
necessário verificar se elas cumprem o papel para o qual foram
criadas, ou seja, se elas compensam o custo Brasil.
Os custos adicionais, em
relação aos principais concorrentes externos, que o Brasil impõe
a quem aqui produz, ou seja, o
custo Brasil é atualmente da
ordem de trinta pontos percentuais o que significa que a tarifa
média brasileira deveria ser de
21% apenas para compensar o
fato de que produzir aqui é mais
caro do que lá fora. A consequência é que a produção brasileira,
com uma tarifa nominal média ao
redor de 14%, não está sendo
protegida.
Nossas tarifas alfandegárias
tem muitos defeitos começando
com o fato das alíquotas de matérias primas serem, às vezes, assemelhadas às de produtos finais
mas, as acusações de que são
muito altas levam em conta apenas o valor nominal do imposto,
quando, na realidade, face ao
elevado custo Brasil, são um verdadeiro subsídio às importações,
fato comprovado pelos enormes
deficits na balança comercial dos
manufaturados, em períodos de
crescimento do país.
Assim, por uma questão
de bom senso, a prioridade a
ser enfrentada pelo próximo
governo, dentro de uma agenda
de competitividade, é a redução
sistemática do custo Brasil promovendo uma reforma tributária
que simplifique o sistema e redistribua impostos entre os diversos setores e uma redução dos
juros reais de mercado ao nível
de nossos concorrentes, apenas
para ficar com os dois principais
fatores. Depois disto poderemos
voltar a falar de abertura, sempre
negociada.
* João Marchesan é
empresário e presidente do
Conselho de Administração
da ABIMAQ – Associação
Brasileira da Indústria de
Máquinas.

A literatura mostra que os Centros de Tradição Gaúcha
são sociedades civis sem fins lucrativos que buscam divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha tal como
foi.
Gaúcho, habitante dos Campos, peão das estâncias do
Rio Grande do Sul, do Uruguai, Argentina e hábil cavaleiro
que sabe manejar o laço, uma tradição gaúcha.
Estas entidades cultivam a cultura e os costumes através de atividades recreativa em todo Brasil e em outros
países.
Participam desde movimento homens (gaúchos) e
mulheres (prendas), e por meio das danças, do churrasco e
do esporte de laçar, para resgatar e conservar os costumes
da vida dos moradores dos campos que cuidavam do gado
das planícies do Sul do Brasil.
Fazem parte da gastronomia do gaúcho, o chimarrão, o
churrasco, o arroz carreteiro e o charque.
A sua dança, com trajes típicos da época, fazem parte
o xote, milonga, valsa, e o vanerão.
A paixão do “vivente” Reginaldo Paranhos, o espírito
de correr, vencer , sentir a liberdade dos ventos e o segredo
da felicidade do mundo da Tradição Gaúcha, é tão grande,
que ele precisa dela para viver.
Pois, a sua autobiografia é rica em conquistas de troféus, alegria da sua vida.
Foi campeão do laço da sua região e do Paraná. Representou o nosso Estado em concurso Nacional, ficando em
terceiro lugar.
Além de conquistar mais de 150 troféus, nos seus 45
anos de tradicionalista.
É um festival de recordações.

A inovação é hoje uma das
principais ferramentas de crescimento, tanto de empresas quanto
de nações. Inovar se tornou a
chave para expandir o mindset de
empresários de maneira a enxergar novas saídas para antigos
problemas e, sobretudo, driblar
as crises locais e mundiais.
A economia nunca dependeu tanto de um modo de pensar inovador. Entretanto, inovar
depende muito mais das pessoas
do que de tecnologias, como dita
nosso preconceito natural. É por
isso que, mesmo investindo em
processos e tecnologias, ainda é
preciso dar um passo importante
rumo ao investimento em capital
humano.
Em um país onde a educação
é um problema constante, o Brasil está ficando para trás em inovação justamente porque falta ao
brasileiro um espírito de eterno
estudante, antes do espírito do
arrojado empreendedor. Inovar
demanda se atualizar, estar em
constante movimento de aprendizado, deixando a mente fértil
para receber ideias novas.
Trabalhador o brasileiro sempre foi. Porém, a nutrição de
conhecimentos e pensamentos
inovadores ainda é fraca, porque
temos péssimos incentivos ao
aprendizado. Isso se reflete até
mesmo nos cursos disponíveis
em universidades. Até existem
formações, mas elas são poucas,
nem sempre bem certificadas, e
quase sempre falta um guia direcional para o estudante se desenvolver em inovação.
Não existe mudança de paradigma sem capacitação de gente.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

Temperatura
25

Umidade

ºC

18 ºC

97%
93%

29 ºC
18 ºC

95%
94%

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

ASSINATURA

Sábado e Domingo:
Dia de semana:

Clima

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

06/01

Mensal:
Semestral:
Anual:

* Alexandre Pierro é engenheiro mecânico, bacharel
em física aplicada pela
USP e fundador da PALAS,
consultoria em gestão da
qualidade e inovação.

05/01 - Criação da 1ª Tipografia no Brasil
06/01 - Dia da Gratidão / Dia de Reis
07/01 - Dia da Liberdade de Cultos
08/01 - Dia do Fotógrafo
09/01 - Dia do Astronauta / Dia do Fico (1822)
10/01 - Festa de São Gonçalo do Amarante

Domingo

Mensal:
Semestral:
Anual:

Mudar milhares de processos
não vai adiantar nada se a mente
de quem movimenta a empresa
não mudar. Inclusive, se atualizar nem sempre é fazer uma
nova faculdade. Cursos livres,
ler livros, buscar especializações,
programas de inovação, é até
mais importante que as velhas
formas de estudar.
Nós ainda acreditamos que,
ao completar uma faculdade, está
tudo resolvido e que agora só é
preciso trabalhar até se aposentar. Mas, as coisas não são mais
assim. É preciso mudar esse jeito
de ver o estudo: como uma etapa
chata a ser vencida e esquecida.
Assim, investir em capital humano é a saída para as
empresas. Porém, antes disso,
é preciso investir na mudança
de paradigma de aprendizado
e educação do brasileiro. Fazer
isso demanda tempo e esforço,
e com certeza precisa partir
de diversas partes: empresas,
governo e, acima disso, de cada
profissional.
Quando uma empresa busca
inovar, ela precisa fazer isso primeiro com seus colaboradores,
em seguida em seus processos, e
aí sim estar pronta para lidar com
novas tecnologias e ideias. É um
processo que, se não partir da
educação, será apenas uma iniciativa sem seguimento, rasa. Essa é
a única maneira efetiva de inovar.
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Segunda
07/01

32 ºC
19 ºC

98%
98%

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

Terça
08/01

34 ºC
22 ºC

91%
86%

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

Quarta
09/01

30 ºC
20 ºC

98%
100%

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

Quinta
10/01

27 ºC
19 ºC

98%
93%

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

Fonte: ClimaTempo
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CÂMARAS MUNICIPAIS

Presidentes eleitos são empossados
Divulgação

Novas
mesas irão
administrar
Casas de Leis
pelos próximos
dois anos
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Nesta primeira semana de
janeiro ocorreram as posses
dos novos presidentes das
Câmaras Municipais nas cidades da região. Em Castro, a
vereadora Maria de Fátima
Barth Antão Castro, eleita
para a gestão 2019-2020 da
Casa de Leis, assumiu a presidência automaticamente, sem
a realização de cerimônia. Na
composição da chapa eleita, o
vereador Herculano da Silva
é vice-presidente, Mauricio
Kusdra primeiro secretário
e Rafael Casper Rabbers,

Vereador Diego de Jesus da Silva tomou posse em Carambeí

segundo secretário.
Já em Carambeí o vereador
Diego de Jesus da Silva tomou
posse durante sessão especial, realizada na quarta-feira
(2), no Plenário da Câmara

Municipal. Pelos próximos
dois anos, a Mesa Diretora da
Casa será composta, além do
presidente, também pelo vicepresidente Elio Alves, primeiro
secretário Ricardo Enevan

e segundo secretário Diego
Macedo. Para a reportagem
Diego afirmou que deseja
fazer gestão em parceria com
a Prefeitura da cidade, e em
harmonia com seus colegas

Ratinho formaliza reformas administrativas
O
governador
Carlos
Massa Ratinho Junior oficializou nesta quarta-feira (2) as
medidas da reforma administrativa do Estado para a redução do número de secretarias,
de 28 para apenas 15 pastas.
Ele também anunciou o corte
de 20% nas despesas de todas
as áreas, a revisão de contratos
e a exoneração de todos os cargos comissionados.
As decisões foram repassadas à equipe de gestão durante
a primeira reunião de trabalho do governador com os 15
secretários e demais gestores
que estão assumindo funções
de direção na estrutura de
governo. “Tenho um compromisso com a população para a
diminuição da máquina pública.
Quanto mais a máquina estiver
enxuta, mais dinamismo tem
para prestar um bom serviço
para a população”, afirmou o
governador.
A principal medida é o
encaminhamento do projeto de
lei para a Assembleia Legislativa que oficializa a redução
do número de secretarias, que
cai de 28 para 15. O governador destacou que haverá ainda
uma segunda etapa da revisão

Divulgação

Governador Ratinho Junior durante coletiva de imprensa
da estrutura de governo. Ela
envolverá autarquias e empresas públicas, que deverão
passar por processo de reestruturação.
“Vamos extinguir aquelas
que não precisarem mais existir e modernizadas as que precisarem de mais musculatura.
Todas as estatais e autarquias
serão revistas ponto a ponto”,
garantiu o governador Carlos
Massa Ratinho Junior.
Redução de despesas
Mantendo a linha de austeridade, o governador determinou a redução de 20% nas
despesas de todas as secreta-

do ano. Em sessão solene na
sede do Legislativo Municipal,
o vereador Daniel Milla foi
empossado como o novo presidente da Casa. Na composição do grupo também estão os
parlamentares Sebastião Mainardes Junior como vice-presidente, Florenal da Silva, como
primeiro secretário, Jorge
Magalhães, como segundo
secretário e José Carlos Raad,
como terceiro secretário.
Em função do recesso
parlamentar, a reportagem
não conseguiu falar com as
Câmaras de Vereadores das
demais cidades por onde circula o Página Um – Tibagi e
Jaguariaíva. Mas teve acesso
aos nomes dos vereadores que
irão cuidar da administração
da Casa pelos próximos dois
anos em Tibagi: vereador Ênio
Antunes, presidente, Eliseu
Cortez, vice-presidente, vereadores Eduardo Torres e Gilson
Roberto, primeiro e segundo
secretário.

EM BRASÍLIA

CORTE DE SECRETARIAS

Da Assessoria

vereadores. “Sendo administrador por profissão, eu desejo
focar numa gestão estratégica,
vamos trabalhar com orçamento impositivo, que permite
o desenvolvimento de obras
por parte da Câmara. Além
disso, queremos trabalhar de
forma unificada com o Executivo, valorizando o vereador,
mantedo boa parceria e de
forma harmônica com todos os
demais vereadores”, destacou.
Na Câmara Municipal de
Palmeira a sessão especial
para a posse da nova Mesa
Diretora, para o biênio 20192020, foi realizada na manhã
de quarta-feira (2). O parlamentar Domingos Everaldo
Kuhn assumiu o cargo de presidente, Arildo Santos Zaleski,
o de vice-presidente, o vereador Anselmo Osório é o novo
primeiro secretário e Marcos
Ribas, o segundo secretário.
Em Ponta Grossa a sessão
para a posse dos novos eleitos aconteceu no primeiro dia

rias. Os secretários serão os
responsáveis por apontar os
cortes em cada pasta. “É uma
medida necessária. Cortar
gastos e fazer um caixa para o
governo cumprir com as obrigações em dia”, disse.
Todos os contratos e licitações assinados nos últimos
60 dias serão revistos, informou Ratinho Junior. A medida,
segundo ele, será adotada para
determinar as prioridades das
ações e remanejar, caso seja
necessário, os recursos de
uma área para outra. “O que
for emergencial e necessário será mantido, o que não é
prioridade será realocado para

outras áreas que entendermos
precisar desde dinheiro”, afirmou.
Exonerações
O governador anunciou
ainda o decreto de exoneração
de todos os cargos comissionados que servem o Executivo,
além de funções gratificadas e
cargos de confiança de todos
os órgãos de governo.
Na reunião de secretariado,
o chefe da Casa Civil, Guto
Silva, apresentou um plano de
ação do governo. Ele informou
que todos os contratos e convênios firmados nos últimos
dois meses passarão por uma
triagem. Além disso, pediu
que secretários e demais gestores façam um diagnóstico
das áreas. O relatório deve ser
entregue em até 90 dias.
Guto Silva destacou que
a reunião serviu para dar as
diretrizes do governo, ressaltando a necessidade de economia e redução da máquina
pública. “Vamos trabalhar de
forma colaborativa. Este é um
governo de unidade”, afirmou
o chefe da Casa Civil, reforçando que o governador pediu
velocidade e agilidade a todos,
além de muita transparência
nos atos da equipe.

NO PARANÁ

Aline Sleutjes partipou
da posse do presidente
Divulgação

Da Assessoria
Aline Sleutjes, Deputada
Federal eleita pelo PSL, representante de Castro e dos Campos Gerais, esteve presente na
posse do Presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.
A cerimônia durou aproximadamente cinco horas,
começando pelo Congresso
Nacional com as assinaturas
do Ato de Posse do novo Presidente do Brasil, Jair Messias
Bolsonaro e o vice-Presidente
General Hamilton Mourão.
Ambos prestaram o juramento
à Constituição diante de um
plenário lotado da Câmara
dos Deputados, dentre eles a
Deputada Federal Aline Sleutjes, que através de transmissão ao vivo, mostrou o evento
em suas redes sociais.
Em seguida, todos foram
encaminhados ao Palácio do
Planalto, momento onde milhares de brasileiros puderem ver
o desfile em carro aberto do
novo presidente. Após subir a
rampa ao lado de sua esposa
e do vice presidente, foram
recebidos pelo ex-Presidente
Michel Temer para a passagem da Faixa Presidencial.
Em seguida a Primeira Dama
Michelle Bolsonaro, iniciou
o seu pronunciamento, todo
feito em libras. O segundo
discurso foi de Jair Bolsonaro,
já Presidente da República do
Brasil, que reforçou seus com-

Deputada Federal Aline
Sleutjes esteve em Brasília
promissos de campanha como
o direto a propriedade, segurança, emprego, fim da ideologia de gênero nas escolas,
fortalecimento da economia,
entre outras metas.
O último compromisso oficial foi a recepção dos Chefes
de Estado, políticos, empresários e líderes religiosos no
Palácio do Itamaraty, momento
também transmitido ao vivo
pela Deputada Federal Aline
Sleutjes, com direito a mensagens de vários deputados,
senadores e do proprietário
da Havan, que prometeu investimentos em novas lojas no
Paraná.
Segundo Aline Sleutjs: "Foi
uma honra poder fazer parte
deste momento histórico do
nosso País, estou eternamente
grata por esta oportunidade”,
concluiu a Deputada.

Governador confirma reestrutura da Agricultura Ratinho Jr fala em gestão
O governador Carlos Massa
Ratinho Júnior e o vice-governador
Darci Piana prestigiaram a transmissão do cargo de secretário da
Agricultura e Abastecimento do
Paraná, na quinta-feira (3), na sede
do Instituto Emater, em Curitiba.
O economista Norberto Anacleto
Ortigara tomou posse, em substituição ao empresário George Hiraiwa,
que comandou a pasta nos últimos
nove meses.
O governador e o secretário
confirmaram a reestruturação administrativa da pasta, abrangendo as
empresas vinculadas, para atender
ao compromisso da atual gestão de
reduzir a máquina pública e torná-la
mais eficiente.
“O objetivo é imprimir agilidade, eficiência e menos burocracia
ao sistema de Agricultura”, afirmou
o governador. Ele explicou que a
ideia é modernizar as empresas
sob uma única gestão, conforme
modelo que está sendo estudado

pela Fundação Dom Cabral.
Na área da agricultura deve
haver a fusão das empresas vinculadas de assistência técnica e
pesquisa agrícola como Instituto
Emater, Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar) e Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, além da Companhia de
Desenvolvimento Agropecuário do
Paraná (Codapar).
A fusão das vinculadas em uma
única empresa não visa a diminuição de servidores. “Não podemos
abrir mão desse capital humano
que ajudou a construir a agricultura paranaense até agora. Temos
planos para atrair investimentos
ao setor e para isso precisamos de
projetos executivos para atrair os
recursos que precisamos”, afirmou
o governador.
Ratinho Junior destacou que
Norberto Ortigara é servidor de
carreira do Governo do Paraná e
profundo conhecedor da agricul-

tura paranaense.

Mudanças
Segundo o secretário Norberto
Ortigara, o estudo para fusão das
empresas vinculadas vai fortalecer
as áreas de assistência técnica e
pesquisa e também o trabalho da
Codapar. “Uma empresa que tem
rigidez competitiva e que precisa
ser modernizada para atuar com
mais eficiência na adequação de
estradas rurais”, disse.
“Nesse processo vamos chegar a uma proposta de consenso,
ouvindo a sociedade, os servidores.
Os tempos atuais impõem mudanças para um estado eficiente e nesse
contexto que estamos estudando
essa reforma”, antecipou Ortigara.
Aftosa
Ortigara falou também do
avanço na questão sanitária que
o Paraná pretende neste ano de
2019. Ele lembrou o compromisso

assumido com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a antecipação do processo junto ao Programa Nacional
de Erradicação de Febre Aftosa
(Pnefa) para obter a declaração
de estado livre de febre aftosa sem
vacinação.
O secretário afirmou que isso é
consequência dos investimentos iniciados em 2011 quando foi criada
a Agência de Defesa Agropecuária
do Paraná (Adapar) e que culminou
com um longo tempo sem a manifestação clínica da enfermidade. Já
foram feitas duas auditorias, que
apontaram pequenas conformidades, quase todas trabalhadas e a
ideia é fazer a última vacinação em
animais jovens em maio de 2019.
“Mas haverá diálogo com setores que acham arriscado antecipar
o processo porque nesse entendimento todos sairão ganhando e o
Paraná estará forte em todos os
mercados mundiais”, enfatizou.

moderna e eficiente

O governador Ratinho Júnior
tomou posse na manhã de terçafeira (1) na Assembleia Legislativa do Paraná. O governador
e o vice Darci Piana, ao lado de
suas famílias, subiram a rampa
da Assembleia e foram recebidos pelo presidente da Casa,
deputado Ademar Traiano. Os
eleitos também receberam as
primeiras honras militares.
O novo governador foi conduzido à mesa de honra pelos
deputados Guto Silva, Hussein
Bakri e Elio Rusch.
Ratinho Júnior cumpriu
os protocolos de posse com a
assinatura do termo de renúncia do cargo de deputado estadual, leitura do compromisso
constitucional de governador e
assinatura do termo de posse
de governador do Paraná.

A posse foi oficializada
pelo presidente da Assembleia
Ademar Traiano. O deputado
destacou a harmonia entre os
poderes com o novo governador
frente ao Paraná. “O momento
exige muita responsabilidade,
zelo pelo dinheiro público, ética
e transparência. Tenho certeza
que o Paraná estará em boas
mãos com o governador Ratinho Júnior”, disse. “Sua jovialidade, espírito empreendedor
e jeito de ser inovador farão
do Paraná um Estado cada vez
melhor”, acrescentou o deputado.
Em seu primeiro discurso,
emocionado, Ratinho Junior
afirmou que fará uma gestão
moderna e eficiente onde a
tecnologia será empregada em
todas as áreas.
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PARCERIA COM A COOPERATIVA FRÍSIA

Divulgação

Projeto transforma
uniformes em
produtos artesanais
Projeto
produziu 2.500
peças a partir
de doações de
vestimentas
Da Assessoria
A
Frísia
Cooperativa
Agroindustrial é parceira da
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de
Tibagi. A Associação, inclusive, é um exemplo de empreendedorismo, ao transformar
um desafio em 2.500 produtos altamente rentáveis em
quatro anos. Voluntários da
entidade reciclam uniformes e
os transformam em itens para
o lar, como kits churrasco,
formados por avental e luva. O
dinheiro das vendas é repassado para a Escola Especial
Nilse Terezinha Brandalise
Romel, responsável por atender 85 alunos, jovens e adultos, portadores de alguma
necessidade especial.
O apoio da Frísia tem
um ano, com a cooperativa
doando mochilas e uniformes
recolhidos dos colaboradores.
A própria Frísia comprou 80
kits churrasco. “Esse é um
projeto sócio-sustentável que

recicla, transforma e gera
renda. Muito importante porque tem qualidade e mostra a
força da união das pessoas”,
afirma Luciano Tonon, coordenador de Comunicação e
Marketing da Frísia.
Sobre o projeto
Com início em agosto de
2015, o projeto Virando a
Camisa surgiu a partir da
doação de uniformes para o
bazar da APAE. A associação já vendia roupas doadas
em bazares e quermesses,
porém, apesar da boa qualidade desses uniformes, não
houve procura pelos clientes.
Na churrasqueira de uma das
voluntárias, então, tiveram a
ideia de desmanchar as camisas e transformá-las em outra
peça, que fosse vendável.
O primeiro produto foi o kit
churrasco.
A partir disso, começaram
a vender as peças em todos
os eventos que participam.
Atualmente, os uniformes
doados, inclusive pela Frísia,
se tornam bolsas de viagem,
suporte de utensílios domésticos, tapetes, porta ferramentas e sacolas para o Natal.
Linha de montagem
São 15 mulheres voluntárias na confecção dos produtos,

que trabalham, como explica
Cristina Roorda, membro da
diretoria da APAE Tibagi, “em
linha de montagem”. “Recebemos as doações, lavamos,
desmanchamos, desenhamos,
cortamos e costuramos. Quem
não sabe costurar, lava. Quem
não lava, desmancha. Todos
participam de alguma forma.
Nós aproveitamos tudo, nada
se joga fora”.
O “desmanche” dos uniformes gera subprodutos - como
bolsos, colarinhos, botões etc.
-, que servem para a confecção de pesos de porta, pequenas bolsas, nécessaires, entre
outros.
Com os recursos do projeto, as voluntárias puderam
investir no negócio, comprando máquinas de costura
industriais e materiais de acabamento para a produção de
novas peças. Os resultados do
bazar e do projeto, após pagamento do custeio do imóvel
alugado, são destinados para
a escola.
Os produtos são vendidos
também em um hotel, uma
loja de calçados e na Associação Comercial e Industrial
de Tibagi. Nenhum desses
pontos, no entanto, lucra com
os produtos, sendo todo o
valor integramente revertido
à escola.

EM PALMEIRA

Feira da Uva terá quatro datas
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - Na manhã desta
sexta-feira (4) cerca de 10 produtores se reuniram na Secretaria Municipal de Agricultura
e Pecuária para discutir a realização da Feira da Uva ainda no
mês de janeiro. Durante o evento
foi definido que a Feira será realizada nas manhãs e tardes dos
dias 12, 13, 19 e 20, na praça
Marechal Floriano Peixoto, com
venda de uva bordô.
O preço da caixa de uva, com
2 kg da fruta, será R$ 12,00.
O presidente da Associação de
Produtores de Uva de Palmeira,
Altair Ruppel, explicou que neste
ano o preço será maior que no
ano passado devido a vários
fatores. “Nos últimos três anos,
vendemos a caixa de uva por R$
10,00. Nesta safra tivemos quebra de produção de aproximadamente 15%, alta nos preços de

Feira será realizada nos dias 12, 13, 19 e 20 de janeiro
combustível, no preço das caixas
de papelão, além de outros itens.
Por estes motivos teremos que
mexer no preço”, relatou.
Eliezer Borcoski, secretário
de Agricultura e Pecuária, enalteceu a qualidade da uva palmeirense que será comercializada na
Feira. “Os palmeirenses poderão
adquirir uva de excelente qualidade e vendida a preço justo.

Peço para que todos prestigiem
os produtores palmeirenses”,
comentou.
A Feira da Uva de Palmeira
é realizada através de parceria
entre a Secretaria Municipal de
Agricultura e Pecuária, Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater)
e Associação de Produtores de
Uva de Palmeira.

Voluntárias trabalham em linha de montagem

EJA

PAGAMENTO À VISTA TERÁ DESCONTO

IPTU 2019 já pode ser
emitido pela internet
Divulgação

Matrículas
abertas para
Educação de
Jovens e Adultos
Da Assessoria

“

Cota única do IPTU vencerá no mês de março
Da Assessoria
Ponta Grossa - Para
2019 a Prefeitura de Ponta
Grossa, através da Secretaria
Municipal da Fazenda, alterou as datas de pagamento do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), tendo agora
o vencimento da cota única
e primeira parcela do IPTU
2019 no mês de março.
Entretanto, para aqueles que
quiserem se antecipar, já é
possível emitir pela internet
o boleto para pagamento do
tributo. Os boletos começarão a ser entregues em fevereiro e não haverá reajuste,
somente a reposição da inflação, de 4,18%.
“Já é possível acessar
o IPTU pela internet, seja
para emitir o boleto para
pagamento ou consultar o
valor para se programar.
Mesmo com o vencimento em
março, já recebemos alguns
pagamentos antecipados do
tributo. O acesso é simples
e pode ser feito pela plataforma Tributos Web no site
da Prefeitura, inserindo o
cadastro do imóvel”, explica
o secretário da Fazenda,
Cláudio Grokoviski.
Para 2019, o reajuste
será apenas da inflação acumulada do período, 4,18%,
sendo emitidos mais de 153
mil boletos, com lançamento
de aproximadamente R$
126 milhões, considerando
IPTU, taxa de coleta de lixo
e Contribuição de Iluminação Pública (CIP). Serão
cerca de cinco mil boletos a
mais que no último ano, em

Em 2018 tivemos
um fechamento
positivo e
conseguimos
avançar bastante
com relação
a inadimplência

decorrência, grande parte,
pela atualização cadastral
resultante do programa ‘Só
é dono quem registra’.
“Em 2018 tivemos um
fechamento positivo e conseguimos avançar bastante
com relação a inadimplência. Dos R$ 71 milhões
lançados, arrecadamos R$
51 milhões. Esses quase
21% de inadimplência com
certeza nos dão uma expectativa muito melhor que em
anos anteriores. Vamos continuar incentivando o pagamento em dia com o IPTU
Premiado, que dobrará os
prêmios este ano, para baixar esse índice ainda mais”,
adianta Grokoviski.
Para aqueles que estão
adimplentes com a Prefeitura e tiverem interesse de
realizar o pagamento à vista,
haverá desconto de 15% no
valor total, com vencimento
para 11 de março. Para os
pagamentos
parcelados,
serão dez parcelas, com vencimentos no dia 20 de cada
mês, com a primeira parcela
para o mês de março.

Estão abertas as matrículas
para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria da Educação do Paraná. Interessados devem
procurar um Centro Estadual de
Educação Básica para Jovens e
Adultos (Ceebja) ou escola estadual que oferte a modalidade, até
18 de janeiro. As aulas começam a
partir de 14 de fevereiro.
A EJA é ofertada na rede estadual a toda pessoa que deseja voltar
à sala de aula para obter sua certificação do Ensino Fundamental ou do
Ensino Médio, com metodologia e
materiais didáticos específicos para
melhor atender a esse público.
Para matricular-se é necessário apenas original e fotocópia de
documento de identificação. É preciso ter no mínimo 15 anos completos para ingressar no Ensino
Fundamental e 18 anos completos
para o Ensino Médio. O aluno
constrói sua grade curricular da
maneira que for mais adequada,
podendo se matricular em até quatro disciplinas.
No Ensino Fundamental as disciplinas são: Arte, Educação Física,
Ciências Naturais, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna
– Inglês, Língua Portuguesa e
Matemática. No Ensino Médio:
Arte, Biologia, Educação Física,
Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna
– Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.
O Ensino Fundamental pode
ser concluído em, no mínimo, dois
anos e o Ensino Médio em, no
mínimo, um ano e meio. A matrícula e as aulas são totalmente gratuitas e o estudante também tem
direito à alimentação escolar fornecida pelo Governo do Paraná.
Aproveitamento
Para concluir os estudos na
Educação Básica, o estudante da
EJA pode aproveitar os resultados do ensino regular que tenha
cursado previamente, mediante
apresentação de histórico escolar. Ele também pode aproveitar
resultados dos Exames da EJA
Online da Secretaria da Educação
do Paraná, do Exame Nacional de
Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (Encceja) ou do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) anteriores a 2017.

SÁBADO, 05 A 10 DE JANEIRO DE 2019

5

TRADIÇÃO CATÓLICA

Caravana de Reis visita residências
Divulgação

Visitas serão
realizadas
no sábado e
domingo,
com direito
a amimação
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Neste final de semana
ocorre em Castro a tradicional
celebração do Dia de Reis, ou,
Festa dos Santos Reis, como
também é conhecida a tradição
que relembra a visita feita pelos
três Reis Magos: Belchior,
Gaspar e Baltazar, ao menino
Jesus, ainda recém-nascido.
Na tradição católica o Dia
de Reis é celebrado sempre em
6 de janeiro, mas, para este
ano as visitas e ações da caravana foram divididas em dois

Dia de Reis é tradição que lembra a visita feita pelos três Reis Magos ao menino Jesus

dias no município. As primeiras sete visitas serão realizadas
no sábado (5), e as demais no
domingo (6), quando também

a Caravana de Reis irá abrir e
realizar a animação da missa,
às 9 horas, na Igreja Matriz de
Sant’Ana.

No sábado serão feitas visitas em seis residências e na
Igreja da Colônia Terra Nova,
e, no domingo serão visita-

Moradores reclamam de buraco na rua
Moradores
do
bairro
Morada do Sol procuraram
pela reportagem do Página
Um para relatar que há cerca
de noves meses vêm pedindo
providências à Prefeitura sobre
uma buraco aberto na Travessa Alda Andrade Krelling,
na esquina com a rua Sete de
Setembro. Segundo eles, já
ocorreram alguns acidentes
no local, como a queda de
uma criança de bicicleta e de
uma roda de carro. A criança
teria sofrido ferimentos leves,
já a retirada do carro do local
teria envolvido a mão de obra
de diversos moradores, porém,
o que eles temem é a ocorrência de outros incidentes, e que
possam ocasionar prejuízos ou
lesões mais graves.
Conforme relataram os
vizinhos, a situação já foi
comunicada aos profissionais
da Secretaria Municipal de

Divulgação

Já ocorreram acidentes em virtude do buraco aberto
Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente por diversas
vezes. Inclusive, a reportagem
teve acesso a um email enviado
para o órgão, no dia 26 de
setembro do ano passado, no
qual o morador menciona que
o problema teria sido informado há cerca de 40 dias, que
ainda não havia sido solucionado e que tinha sido regis-

a fazer orações pelo ano que
está iniciando. Também acabou se tornando tradição a
pessoa ou comunidade que
está recebendo a caravana oferecer lanches e aperitivos para
os participantes”, destaca.
Ainda de acordo com o
músico, a Caravana de Reis
tem por objetivo central a visita
ao presépio de cada casa ou
igreja, que é onde está representada a Sagrada Família. “E
é o momento em que pedimos
saúde e paz para o novo ano”,
destaca, falando também da
sua motivação para a participação na tradicional caravana,
“eu tenho certeza que a gente
só faz isso por amor às coisas
do reino de Deus, temos essa
finalidade, temos que dar sentido à nossa vida, e eu particularmente tenho o sentido da
minha vida em Deus, aí está a
importância dessa nossa ação”,
finaliza.

FERIADOS DE 2019

INFRAESTRUTURA

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

das duas igrejas: a Paróquia
São Judas Tadeu e a Capela
Santa Rita, da comunidade do
Tronco, além de três residências e o Asilo São Vicente de
Paulo. As visitas, em ambos os
dias, estão programadas para
começar às 18 horas.
Conforme explica Manoel
Sebastião Gonçalves, que há
mais de dez anos acompanha
a Caravana como instrutor dos
músicos do grupo, a chegada
em cada um dos locais visitados segue a mesma formatação. “A comitiva chega na
porta ou portão da residência
e canta uma música característica da caravana, em uma
estrofe a música fala na vinda
dos Reis e na parte da entrada,
é quando somos de fato, conforme a tradição, convidados a
entrar na casa. Na sequência,
cantamos mais algumas canções e o anfitrião, ou comunidade local são convidados

trado naquele final de semana
o incidente com a criança de
bicicleta. Em resposta, uma
servidora da Secretaria envia
novo email afirmando que
repassou a solicitação para
o responsável pela Ouvidoria
do município e pelo repasse
de serviço aos setores, e que
o mesmo havia informado que
solicitaria serviço de urgência,

no entanto, a galeria ainda
está aberta.
Um dos moradores que
falou com a reportagem, o
mesmo responsável pelo email
enviado à Secretaria de Obras,
mencionou que ele também
foi pessoalmente ao setor, em
novembro do de 2018. No
local ele teria preenchido uma
nova solicitação, e novamente
teve como resposta dos atendentes a promessa de solução
urgente ao problema. Além
disso, ele contou que em um
ponto da Rua Santos Dumont
também há um buraco aberto,
quase nas mesmas proporções.
Em ambos os casos, o morador
colocou tábuas para amenizar
o risco de quedas. Em função
das férias coletivas dadas aos
servidores públicos municipais, a reportagem não pôde
ouvir profissionais da Secretaria de Obras, para saber se há
programação de execução ao
serviço solicitado pelos moradores.

Apenas dois emendam
com o final de semana
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
O ano de 2019 acabou de
começar e com ele também chega
a programação para os finais
de semana e feriados. Os que
gostam de viajar, e quem passa
a maior parte do tempo trabalhando ou estudando costuma
voltar a atenção, logo no início do
ano, para as possibilidades que
trazem os feriadões prolongados,
aqueles que caem nas segundas
ou sextas-feiras, e que dão brecha
para viagens e/ou atividades que
demandam tempo maior.
Porém, em 2019 as oportunidades com feriados prolongados
serão pequenas. Ao todo serão
mais 11 feriados nacionais, além
da Páscoa, que já cai sempre no
domingo. Entres eles, apenas
dois cairão na sexta-feira. Além
disso, quatro feriados nacionais
cairão em sábados e domingos.
Feriados municipais
Para quem mora em Castro
existem ainda outras duas opções
de feriados em 2019. No dia
19 de março (terça-feira), assim
como em 26 de julho, é feriado
municipal na cidade. A primeira
data refere-se ao aniversário do

município, e a segunda ao dia da
Senhora Sant’Ana, padroeira da
cidade. Neste caso (26 de julho),
o feriado pode sim ser considerado oportunidade para viagens
e atividades prolongadas, ou até
mesmo, apenas mais tempo para
descanso, afinal, cairá numa sexta-feira.
Confira o calendário
nacional de feriados:
* 1º de janeiro (terça-feira):
Confraternização Universal
* 5 de março (terça-feira):
Carnaval
* 19 de abril (sexta-feira):
Paixão de Cristo
* 21 de abril (domingo):
Tiradentes
* 1º de maio (quarta-feira):
Dia Mundial do Trabalho
* 20 de junho (quinta-feira):
Corpus Christi
* 7 de setembro (sábado):
Independência do Brasil
* 12 de outubro (sábado):
Nossa Senhora Aparecida
* 2 de novembro (sábado):
Finados
* 15 de novembro (sextafeira): Proclamação da República
* 25 de dezembro (quartafeira): Natal

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.

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.

ALUGA-SE QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto, 368
(próximo ao quartel). Telefone: (42)
9 9929-7916.
ALUGO APARTAMENTO
MENSAL NO CENTRO
Quarto com banheiro. Café da
manhã, roupa lavada e garagem
inclusos. Combinar valores pelo
telefone: (42) 3232-4388.
ALUGO CASA FUNDOS
DE UM QUARTO EM PG
Alugo no centro de Ponta Grossa,
uma quadra do antigo supermercado Big, duas do Paraguaizinho e
Palladium, casa de fundos contendo
1 quarto, sala, cozinha e banheiro.
Valor de R$ 550, (já incluso água)
mais luz. Sem garagem. No (42) 9
9972-0758.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MARGRIET DEEN, torna público que irá requer ao IAP, a Renovação
da Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA
– FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de CASTROLANDA, CASTRO/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ANGELO KOSMAN, torna público que recebeu do IAP, a Licença
Ambiental Simplificada para a atividade de AVICULTURA – FRANGO DE
CORTE, implantada na localidade de QUEIMADAS, IPIRANGA/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ANGELO KOSMAN, torna público que irá requer ao IAP, a Renovação
da Licença Ambiental Simplificada para a atividade de AVICULTURA
– FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de QUEIMADAS,
IPIRANGA/PR.
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Solução

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.

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.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
MARGRIET DEEN, torna público que recebeu do IAP, a Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA – FRANGO DE
CORTE, implantada na localidade de CASTROLANDA, CASTRO/PR.
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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.

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: Começará o dia com
menos disposição, mas isso tende a
passar. Bons contatos com pessoas de
autoridade podem render oportunidades. Como estará mais sociável, talvez
assuma um romance.

Libra: Mercúrio pede atenção
para os assuntos do lar. Viagem a passeio deverá fazer bem à sua saúde. Nos
momentos de folga, vai procurar relaxar. Não conte com muita disposição
para o sexo.

Touro: Poderá contar com o
apoio dos amigos para o que precisar. Família será parceira em todos os
momentos. Boa hora para estudar. Na
união, dê mais espaço ao seu amor.

Escorpião: Não se exponha
demais. Fazer meditação ajudará na
concentração. Tomará decisões práticas sobre parentes. Nas paqueras, não
queira ser mais o que é.

Gêmeos: Com sensibilidade
aflorada, poderá captar todo tipo de
energia. Para se proteger, concentre-se
em pensamentos felizes. É provável que
sinta atração por pessoa mais madura
caso esteja só.

Sagitário:
Profissionalmente
pode se acertar ao receber proposta.
Tenha cuidado com discussões com
pessoas de autoridade: talvez se prejudique. Nos encontros românticos,
controle sua ansiedade.

Câncer: Muitos dos seus sonhos
podem se realizar mais rápido do que
imagina. Seu espírito prático estará
destacado e aberto a mudanças. Talvez
sinta uma atração especial por alguém
de outra cidade.

Capricórnio: Mercúrio chama
sua atenção para temas sérios no serviço. Marte sugere cautela ao expor seu
ponto de vista. Na paquera, demonstre
seu interesse em vez de fazer joguinhos.

Leão: Talvez precise cuidar
melhor da saúde: atenção para o risco
de inflamações. Procure não fazer as
coisas de forma impulsiva. Na vida a
dois, haverá muita cumplicidade.

Aquário: Não se force a aceitar o
que não concorda no trabalho. Saberá
como lidar com seu dinheiro. Por
causa de ciúme, poderá meter os pés
pelas mãos na conquista.

Virgem: Poderá adotar uma postura compenetrada em tudo o que fizer.
Programas divertidos estarão no topo
das suas prioridades. Vai sentir atração
por pessoa inteligente e que não gosta
de rotina.

Peixes: Encare as mudanças no
trabalho de forma positiva. Terá curiosidade sobre assuntos ligados a espiritualidade. Em momentos de diversão
com amigos, pode conhecer alguém
que acelere seu coração.

SÁBADO, 05 A 10 DE JANEIRO DE 2019
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EM CASTRO

Homem morre prensado por caminhão
Divulgação

Motorista
tentou parar
caminhão, que
teria rodado
sozinho

DIREÇÃO PERIGOSA

Motociclista é detido
após tentativa de fuga
Divulgação

Da Assessoria
Um caminhoneiro perdeu a
vida após ser atropelado pelo
próprio caminhão na manhã de
quinta-feira (03) em Castro.
De acordo com as primeiras
informações, o caminhão teria
desengatado e andado sozinho.
O acidente ocorreu na
fazenda Santo Antonio que
fica no KM 282 na PR-151.
O motorista identificado como
Rivadavia Amadeu Marcondes
(conhecido como Riva), de 49
anos, estava encima do caminhão carregando bags de azevem quando o veículo começou
a andar sozinho.
Riva chegou a pular de cima
do caminhão e correu na tentativa
de alcançar a cabine do veículo,
em determinado momento o veiculo colidiu com arvores, e veio a

Motorista descumpriu ordem de parada da PM
Da Assessoria

Rivadavia Amadeu Marcondes morreu no local

parar em uma valeta, aonde Riva
teria sido prensado contra arvores e a porta do veículo. Testemunhas relataram que ele estava
ajudando no carregamento.

MOTORISTAS BÊBADOS

PRF registra
recorde

A Operação Ano 2018, realizada entre os dias 28 de dezembro
e 1º de janeiro de 2019, registrou
um número elevado de motoristas
embriagados. Ao todo, dos 617
testes aplicados, 15 motoristas
foram autuados pelo Art. 165 do
CTB e um motorista foi preso pelo
crime de embriaguez.
Os principais problemas de
embriaguez ocorreram nas regiões
urbanas de Imbituva, Prudentópolis e de Ponta Grossa. No mesmo
feriado, no ano anterior, foram
registrados apenas dois casos de
embriaguez.
Também foram flagrados 2587
veículos com excesso de velocidade, que está presente como a
principal causa de letalidade dos
acidentes. Ao todo, neste feriado,
ocorreram 15 acidentes com 25
pessoas feridas e 4 mortes.
O acidente mais grave ocorreu na noite do dia 28 na região
de Imbituva, quando três pessoas
de uma mesma família morreram
quando seu veículo colidiu frontalmente com um semi-reboque de
um bi-trem de transporte de leite,
durante um forte temporal. No
mesmo feriado do ano passado,
foram registrados 13 acidentes
com 23 feridos, sem registro de
mortes.
Foram fiscalizados 1352 veículos e 1072 pessoas. Destes, foram
autuados: 125 motoristas por
realizaram ultrapassagens proibidas, 30 por estarem sem o cinto
de segurança e ainda flagradas, 4
crianças sem cadeirinha. Também
foram recolhidas 16 CNHs e 28
CRLVs.
Foram removidos 49 veículos
aos pátios da PRF por não terem
condições de segurança ou terem
débitos pendentes de pagamento.
Durante todo o feriado, foram
realizadas Operações Integradas
com outros Órgãos de Segurança
Pública como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Guarda
Municipal.
Equipes de Educação para o
trânsito abordaram 275 pessoas
que foram conscientizadas da
importância do cinto de segurança
e da direção defensiva durante as
viagens. As Operações de combate à alcoolemia e ao excesso de
velocidade, seguem como enfoque
principal e com reforço de equipes
policiais durante todo o período de
férias.
* Informações Polícia
Rodoviária Federal.

Equipes do Corpo de Bombeiros (SIATE) se deslocaram
até o local mas devido a gravidade dos ferimentos Rivadavia Amadeu Marcondes já se

encontrava sem vida.
A Polícia Militar também foi
acionada e isolou o local até a
chegada do Instituto Médico
Legal (IML) de Ponta Grossa.

FEMINICÍDIO

Homem mata namorada
e joga corpo em fossa
Divulgação

Da Assessoria
A Policia Civil e Militares
prenderam na noite de quinta-feira (03) um homem que
confessou ter assassinado a
própria namorada na cidade
de Castro.
Renato Santos, conhecido
como Alemão, de 29 anos,
foi detido em frente à rodoviária de Ponta Grossa por
volta de 19h45, horas depois
do corpo da vítima ter sido
encontrado numa fossa séptica na casa onde eles moravam, na localidade Campina
das Pedras, no bairro São
Sebastião.
O corpo da vítima, identificada como Aline Moura
da Luz, foi encontrado pela
manhã dentro da fossa com
sinais de agressões e facadas

Suspeito confessou
a morte da namorada
pelo corpo. Denúncias feitas
à Seção de Homicídios da 13ª
Subdivisão Policial (SDP)
levaram os investigadores e
policiais militares até a rodoviária, onde o suspeito tinha
acabado de desembarcar. Ele

foi preso em flagrante e confessou o crime.
Conforme relato do próprio preso, ele conheceu a
vítima no começo de novembro e começaram a morar
juntos no fim do mesmo mês.
Ele relatou que estavam há 15
dias sem beber, mas que na
noite anterior compraram uma
garrafa de pinga. Embriagados, eles discutiram e a vítima
foi morta durante a briga.
Santos foi preso em flagrante e levado até a delegacia da Polícia Civil de
Castro para prestar depoimento sobre o crime. O
inquérito deve ser concluído
em poucos dias e encaminhado ao Ministério Público.
O preso deve responder por
feminicídio e por ocultação
de cadáver.

Motorista morre em acidente
Ventania - Um caminhoneiro
de 36 anos morreu num acidente
ocorrido na noite de quinta-feira
(3) na BR-153, perto da cidade
de Ventania. O veículo tombou
por volta de 20h15 no quilômetro 164 da rodovia e o motorista
não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o
veículo de Fazenda Rio Grande
seguia sentido Ibaiti quando o
motorista perdeu o controle da
direção e tombou no sentido
contrário. A carga de madeira
serrada ficou espalhada fora da
pista e o veículo ficou parcialmente sobre o acostamento da

GOLPES DE FACA

PM prende 'Mãozinha'
após briga no centro
Da Assessoria
Por volta das 15h30 de
quinta-feira (03) a Polícia Militar
se deslocou para atendimento de
ocorrência do tipo lesão corporal, sendo que um indivíduo teria
desferido uma golpe de faca no
pescoço de outro. Na rua Cipriano
Marques a vítima já estava sendo
atendida pela equipe do (SIATE)
Corpo de Bombeiros. A equipe
recebeu informações de que o
autor estaria nas proximidades, se
tratando da pessoa vulgo 'mãozinha', já conhecido no meio policial
pelos seus delitos.
Foi realizado patrulhamento e
na rua Dom Pedro II, próximo a

rodovia.
Ainda conforme a PRF, a
provável causa do acidente foi
o excesso de velocidade. A polícia informou ainda que foram
encontrados vários comprimidos de rebite dentro da cabine
– a droga é usada por alguns
motoristas para manterem-se
acordados.

funerária e localizado 'mãozinha'.
Após voz de abordagem o mesmo
tentou se evadir sendo de imediato
contido pela equipe, durante busca
pessoal foi encontrado no bolso de
trás de sua calça uma faca de cozinha, faca está que provavelmente
teria sido utilizada na lesão.
Após atendimento medico, foi
identificado a vítima que segundo,
o autor tentou roubar ele e seu
companheiro. Já segundo o autor,
eles teriam entrado em vias de
fato.
As partes foram encaminhadas
para delegacia local para procedimentos cabíveis e a vítima, que
teve o pescoço ferido na parte posterior, não corre risco de vida.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem leva dois tiros
Da Assessoria

NA BR-153

Da Assessoria

Por volta das 07h45 da
manhã de sexta-feira (04)
equipe da PM, em patrulhamento pela Avenida Vicente
Fiorillo se deparou com a motocicleta Kasinki Branca, que ao
avistar a viatura policial, empreendeu fuga. Houve ordem de
parada, porém, não foi acatada.
Na sequência a equipe iniciou
acompanhamento tático pela
rua Santos Dumont. O condutor
seguiu em alta velocidade pondo
em risco pedestres e veículos.

Já na rua Conselheiro Jesuíno a
moto apresentou panes ao passar por redutor de velocidade, o
condutor foi então abordado e
detido.
Após ser indagado sobre o
motivo da fuga, informou que
seus documentos de rodagem
estariam atrasados e que possuía já passagem pela polícia. O
veículo foi guinchado até o pátio
da 3ª Companhia de Castro e
o condutor responderá criminalmente por direção perigosa,
por expor a vida de terceiros a
riscos e por desobediência.

Ponta Grossa - A Polícia
Civil deve instaurar inquérito para
investigar mais uma tentativa de
homicídio registrada em Ponta
Grossa, na noite de quinta-feira
(03). Um rapaz de 23 anos foi
ferido com dois tiros por volta de
20h50 na rua Plínio Cezarotti, na
Vila Berta, no bairro de Uvaranas. O autor conseguiu escapar e
ainda não foi localizado.
Os tiros foram disparados por
um homem que estava dentro de
um carro cinza, conforme relato da

vítima aos policiais que prestaram
atendimento no local da ocorrência. O jovem recebeu os primeiros
socorros por equipes do Corpo de
Bombeiros e foi encaminhado com
lesões moderadas até o Pronto
Socorro Municipal.
Os tiros atingiram a mão e o
braço do rapaz. A Polícia Militar
realizou buscas pela região, mas
não encontrou nenhum suspeito
de cometer o crime. Informações
que ajudem a polícia a esclarecer
a tentativa de homicídio podem
ser repassadas aos telefones
181, 190 e 197.
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Sábado, 05 a 10 de Janeiro de 2019

cleucimara@hotmail.com
“A verdade é o caminho, o bem é a ação, o belo é o sentimento... Esta é a prática para ser feliz. Feliz Ano Novo!”

Fotos / João Marcelo Mazzo

Divulgação

Deputada
Federal Aline
Sleutjes
participou
da posse do
presidente do
Brasil, Jair
Bolsonaro, em
Brasília, no dia
1° de Janeiro

Neide Bini, presidente da Abramecom e
Karla Cruz, diretora da Revista Top Society,
prestam homenagem ao anfitrião,
empresário Juarez Tavares, diretor do
Machadinho Thermas Resort SPA
Jornalistas da Revista Top Society e da Abramecom
(Associação Brasileira de Colunistas Sociais e de Mídia
Eletrônica) foram recebidos no Machadinho Thermas
Resort SPA na cidade de Machadinho, norte do Rio
Grande do Sul, para sua confraternização de final de
ano “Reveillon Celebration”. No registro um brinde a
amizade e ao novo ano!

Juarez Tavares apresentou a todos o novo
espumante moscatel da casa: o espumante
Vercilma, sensação da noite, com aromas florais e
uma acidez bem equilibrada que encantou a todos.
Ótimo para harmonizar com frutas e doces como
chocolate e sorvetes, além de ideal para ser
desfrutado com uma excelente companhia
e amigos. Motivos para brindar, não faltaram!

Divulgação / Marcia Ferraz

Felicitações
a jovem
Mylena
Alves
Carneiro que
comemorou
nova idade no
domingo (30/12)

Durante a estadia, convidados puderem desfrutar
da moderna e completa estrutura do resort. São 6
andares, com suítes luxo com sacadas e banheiras
de hidromassagem, 151 amplos e confortáveis apartamentos, 6 piscinas externas e 3 piscinas internas,
jatos de hidromassagem, tobogãs, todos com água
termal, 2 maravilhosos restaurantes com vista panorâmica, bar, bar molhado, cancha de bocha, sala de
jogos, cantinho do chimarrão, sala de TV, sala para
reuniões, anfiteatro, centro de eventos, pistas de boliche eletrônico, boutique, lojas de roupas, calçados,
acessórios e artesanato, academia, espaço baby,
bosque, ampla área verde para caminhadas, lago
para pesca recreativa, SPA com salas para massagens e terapias, elevadores com vista panorâmica,
equipe de recreação para todas as idades, estacionamento privativo e muito mais
Divulgação / Marcia Ferraz

Divulgação / Marcia Ferraz

Divulgação

O vereador Daniel Milla Fracaro, assumiu a
presidência da Câmara Municipal de Ponta Grossa.
No registro: Karina Laroca Fracaro, o marido Daniel
Milla, Giuseppe Rafaello, filho do casal, a vereadora
Rose Mendes, vice -presidente da Câmara, vereador
Sebastião Mainardes Jr
Divulgação

Cirlei e
Jeroslau
Pauliki, ele
recebendo
felicitações
de aniversário.
Em dezembro
último, o casal
completou 48
anos de feliz
união. Muitas
felicidades!

Enfasê para o casal Ângela Maria Borg e Frans Borg,
(diretor presidente da Castrolanda)
Divulgação

Happy Hour no Empório Castroville,
Rosa Ribeiro e Rejane Peconick
Divulgação

B Day. As gêmeas Maria Vitória e Ana Carolina
Dallarmi Azevedo da Costa comermorou na
sexta-feira (04) seus três anos. Elas são filhas do casal
Silvana Dallarmi e Octavio Costa
Divulgação

Em ritimo de festa
parabenizamos a
mamãe do
Miguel, Maira
Fonseca
que estará
comemorando
o seu aniversário
neste sábado (05).
Homenagem de
toda família,
amigos e da
equipe do
Página Um

A família Zadorosny recebeu convidados na Fazenda
Pedra Verde para a tradicional benção do presépio,
realizada pelo bispo diocesano Dom Sergio Arthur
Braschi. No registro Dom Sérgio, Aracy e Sergio
Zadorosny e demais familiares

05/01

Gerson Muller
Murilo Silva
Timotheo Silveira

Gilberto Junior Kachinski
Lucien Ribas
Veras Regina
Cardoso Golin
Elias Mainardes
Rejane Peconick
Cremilda Fontoura
Raquel Varro
Wolf ali Petrech

07/01

Eduardo Guimarães

Maria Fonseca Sferra
Leandro Peconick

06/01

Lincol Fahr
Ricardo Westphal
Renata Macedo de Paula

08/01

Cleucimara Santiago

09/01
10/01

Guilherme Natucci
Sabrina Ichi

