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OPINIÃO

Requião diz em
gravação que prefeito
Moacyr 'não tem nada
na cabeça' e está
inelegível por 8 anos
página 2 - Sandro Carrilho

jardim dos
bancários

Mulher é morta
à facadas
pelas costas
Foi sepultada nesta quinta-feira (10), no Cemitério
Municipal de Piraí do Sul,
Cristiane Tereza Carneiro,
de 32 anos, morta em Castro
após ser esfaqueada nas costas. Para o delegado da 43ª
DRP, Lucas Mariano Mendes, as imagens mostram
uma pessoa caminhando ao
lado da vítima, a mesma que
desfriu os golpes. página 7

PROMOÇÃO 'gIROU, LIGOU, GANHOU!'

Ganhador de automóvel é um
professor de educação física
Divulgação / RAW Photografia

Escolinha de
Tibagi recebe
barcos para
canoagem
página 4

Feira da Uva de
Palmeira teve
data alterada

Só na noite de quarta-feira (9)
foi conhecido o ganhador da Campanha Sonhos de Natal da Associação
Comercial e Empresarial de Castro
(Acecastro), promoção ‘Girou, Ligou,
Ganhou’. O professor de Educação
Física, Rafael Rodrigo Cordeiro, comprador da Loja Play Beck, e morador
do Jardim Bailly, em Castro, levou
para casa um automóvel Onix zero
quilômetro.
Ele não esteve presente ao evento,
mas coube à prima Simone Aparecida
Gomes, representá-lo através de procuração. A sortuda foi a quadragésima
quinta a tentar acionar o carro, de um
total de 66 chaves.
página 5
Divulgação / RAW Photografia

página 4

Vereador
paraílio assume
interinamente
a presidência

sIMONE aPARECIDA gOMES representou o professor Rafael
Rodrigo Cordeiro, através de procuração, e foi a sortuda

página 3

carambeí

Jeverson tem
cassação
suspensa

Antiga tradição
reúne família
Brandes da Cruz

no combate ao crime

Blum assina contrato que prevê câmeras
Divulgação

página 8

Divulgação

Corpo é
resgatado
no Tibagi
Vereador Jeverson comemora

Jeverson Gomes da Silva
teve a cassação de seu mandato suspensa, e deve reassumir o cargo de vereador em
Carambeí ainda em janeiro. O
fato ocorreu porque a Justiça
acatou o pedido do próprio
vereador e suspendeu o decreto que havia, em meados
de 2018, determinado a sua
cassação, assim como a dos
vereadores Emerson Sheik e
página 3
Paulo Valenga.

Após três dias de buscas,
o Corpo de Bombeiros de
Telêmaco Borba encontrou
na quarta-feira (9) o corpo
de Matheus Henrique de
Souza Oliveira, 20 anos, desaparecido desde o domingo
(7), quando se banhava no
página 7
Rio Tibagi.
Divulgação
Divulgação

matheus Henrique de Oliveira

Prefeito Blum comemorou mais essa implantação

IPEM-PR faz
alerta na hora
da compra

Governo cria
Força-tarefa para
avaliar finanças

O Instituto de Pesos e
Medidas do Paraná (IpemPR) alerta pais e responsáveis
para que fiquem atentos para
a compra do material escolar.
É fundamental observar se os
produtos possuem o Selo de
Identificação da Conformidade, que atesta que eles atendem requisitos de segurança
previstos nos regulamentos do
página 4
Inmetro.

Começou a operar nesta
quinta-feira (10) a força-tarefa
criada pelo Governo do Paraná
para avaliar e buscar soluções
para problemas detectados na
gestão financeira do Estado.
“Identificamos situações com
risco potencialmente grande
e que exigem uma ação rápida
do governo”, afirma o secretário da Fazenda, Renê Garcia
página 3
Junior. 		

O Prefeito Osmar Blum
(PSD) assinou na quinta-feira
(10), contrato para dar início à
instalação de câmeras de monitoramento em toda a cidade. O
projeto, que será desenvolvido
com recursos do Governo do
Estado, intermediados pelo
deputado estadual Plauto Miró

(DEM), e contrapartida do município, contemplará a colocação
de 12 aparelhos de filmagem, a
instalação de um central de gravação e vigilância e a integração
do sistema de vídeo local com os
sistemas da Polícia Militar – no
batalhão em Castro e na Central
página 4
em Curitiba.

em dois anos

Caso de dengue aparece em PG
Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de Ponta Grossa, reuniu representantes de todos os departamentos para
realizar um plano de contingência contra o Aedes Aegypti.
Isso aconteceu por conta do primeiro resultado positivo da
página 4
doença na cidade, depois de dois anos.		
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EDITORIAL

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho

JUSTIÇA
O ano nem bem começou e a Justiça chega
implacável. Em Piraí do Sul, o presidente eleito
da Câmara Municipal - que deveria tomar posse
-, não assumiu, e o mais antigo vereador presidirá a Casa de Leis até que o Judiciário decida o
que fazer quanto ao futuro da mesa diretora. Em
Carambeí, vereador que teve o mandato cassado
por falta de decoro, será reconduzido ao cargo
porque na votação final o denunciante, também
vereador, participou da sessão. Em outro caso,
na cidade de Jaguariaíva, prefeito que disse que
não devolveria o dinheiro gasto em evento turístico
em Gramado (RS), pressionado pelo Ministério
Público do Paraná, e pela opinião pública, devolveu ao erário do município o montante com a gastança. Ainda bem que ela existe!

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

O Rio Iapó tem o seu mirante e os
'Iapóenses' sabem aproveitar o verão

MAIS TRANSPARÊNCIA
Outra mudança que só foi
feita agora, tem a ver com a
página da Câmara na internet. Antes era praticamente
impossível encontrar as leis,
hoje estaria mamão com açúcar. Agora só falta melhorar as
próprias leis, ai vai ser bem
mais complicado. Iniciativa já
agrada!

GOVERNO DETERMINA CORTE
DE 20% NAS DESPESAS
O secretariado do governador Ratinho Junior tem a missão
de reduzir as despesas de suas pastas em 20%. E pra já. O cálculo é simples: o dinheiro é finito e o Estado está praticamente
sem capacidade de investimento. As necessidades de obras e de
recursos, porém, não param. Para que a matemática funcione será
preciso reduzir o custeio mensal de cada área. Os cálculos preliminares são de que o Paraná tenha disponível menos de 10% do
orçamento de R$ 57 bilhões deste ano para investir. A ordem, que
vale para todos, é frear a máquina e reavaliar contratos para não
travar as ações do Estado nos primeiros meses de governo.
SALÁRIOS CONGELADOS
O exemplo de parcimônia
vem de cima. O governador
congelou o próprio salário, do
seu vice, secretários de Estado
e o teto do funcionalismo,
descartando a aplicação do
reajuste de 16% a que teriam
direito em função do aumento
salarial dos ministros do STF.
A medida deve gerar uma economia de aproximadamente
R$ 600 mil por mês.

REFORÇO NA
SEGURANÇA
O governo trabalha acelerado para criar a Cidade da
Polícia, que integrará, num
mesmo local, todas as forças de
segurança do Estado e Defesa
Civil e mais a Guarda Municipal e o Exército. Cada um com
suas responsabilidades, mas
com estratégias em conjunto.

O mirante do Rio Iapó que leva o nome de Agostinho
José Valenga, o 'Valenguinha', é um elevado que possibilita
uma visão panorâmica que se espraia até 'Prainha'. Está
localizado em uma das extremidades da ponte rodoviária
que liga a cidade com a Vila Santa Cruz,ao lado da histórica 'Ponte de Ferro'. No verão se criam novos destinos de lazer e se destacam os Parques Aquáticos. É, pois,
oportuno dizer que o Rio Iapó apresenta vários atrativos
de verão como a 'Prainha', um piscina natural do Iapó,
com espaços para churrascos, aberto ao público 24 horas.
Hoje, um dos principais pontos turísticos das águas do Rio
Iapó é a Pousada do Canyon Guartelá. A energia e as belezas naturais do Rio Iapó, são testemunhas de uma escolha
feliz que não se esconde dos olhos.

BOA NOTÍCIA
Em recente entrevista, o
governador Ratinho Júnior garantiu que não haverá aumento de
impostos no Paraná. Segundo
ele, “o cidadão paranaense
não aguenta mais pagar impostos para manter a máquina
pública”. Por isso, acrescentou,
está sendo feito todo um esforço
para não comprometer o caixa
do governo.

A VEZ DAS AUTARQUIAS
Depois de reduzir o
número de secretarias, agora
são as autarquias que entram
no foco da nova gestão. A
informação é de que não
haverá extinção, mas fusão,
com a consequente remodelação das estruturas e diminuição no número de diretorias,
sem, contudo, impactar o
atendimento.

* Esse espaço tem o apoio do Laboratório Castrolabor

NOVA GERAÇÃO
NO PODER
A equipe que assumiu o
Executivo paranaense tem, em
sua grande maioria, menos
de 40 anos. Jovens, mas com
experiência e currículo técnico
para a responsabilidade.

EM ALTA
Foi disputadíssima a
posse de Norberto Ortigara
na Secretaria da Agricultura
e Abastecimento do Paraná.
Cerca de 500 pessoas estiveram na cerimônia, entre
elas o próprio governador,
seu vice, o vice-prefeito
de Curitiba, o presidente
da
Assembleia
Legislativa, secretários estaduais,
deputados e representantes
do setor. O que confirma o
prestígio de Ortigara junto a
Ratinho Júnior, de quem foi
aliado de primeira hora e
conselheiro durante a campanha. O novo secretário,
que é servidor de carreira,
prometeu mais agilidade, eficiência e menos burocracia
no sistema da Agricultura.

SUSTENTÁVEL
Nem bem assumiu o cargo,
e muito antes do início das
sessões, a presidente eleita
da Câmara de Castro, Maria
de Fátima Barth Antão Castro, coloca mão na massa e dá
início ao projeto de reestruturação do prédio da Casa de
Leis. Na quarta-feira (9) ela
teria deixado os engenheiros
loucos. Além de ampliações e
melhorias estruturais, ela quer
tornar a Casa de Leis sustentável, economizando com energia
elétrica. Vai ganhar prêmio!

SÍMBOLO DO PARANÁ
O brasão do Paraná,
um dos símbolos oficiais do
Estado, será a marca da gestão
do governo. A nova identidade
foi apresentada pelo secretário
da Comunicação Social e Cultura, Hudson José. “Respeitando princípios da legalidade,
impessoalidade e economicidade, não usaremos slogans ou
figuras que não sejam símbolos
do Estado”, explicou.

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

11/01 - Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos
Dia Internacional do Obrigado
12/01 - Dia do Empresário Contábil
13/01 - Dia Internacional do Leonismo
14/01 - Dia do Enfermo

* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

PAGOU A CONTA!
Depois de bravejar, que
não iria pagar a conta da viagem que fez a Gramado (RS)
na companhia da esposa,
secretários e um empresário,
em evento turístico, o prefeito
de Jaguariaíva e presidente da
Associação dos Municípios
dos Campos Gerais (AMCG),
José Slobodá, o Juca, e três
secretários municipais, tiraram
o escorpião do bolso e devolveram aos cofres do município,
a contragosto, R$ 12.905,05
correspondentes às despesas feitas por lá, o que inclui
multa civil de R$ 500,00. Isso
só foi possível, após ação do
Ministério Público do Paraná
(PR) e denúncia feita pela
imprensa.
'NÃO TEM NADA NA
CABEÇA'
O assunto pode ser antigo,
mas repercute até hoje a postura do prefeito de Castro,
Moacyr Elias Fadel Junior
(MDB), que pediu a cabeça
de Roberto Requião dentro
do MDB, justamente a pessoa
que dizia ser o seu segundo
pai, tamanha a proximidade
que tinha com o senador. Considerado um dos articuladores
da carta, Moacyr justificava a
um blog da Gazeta do Povo
que era preciso ‘oxigenar o
partido’ e o presidente deveria ser João Arruda. O assunto
volta à tona após gravação
do próprio Requião, no mês
de dezembro, que veio como
uma bomba e faz referência
ao prefeito de Castro dizendo
que ‘não tem nada na cabeça’.
Confira parte da gravação em
que cita Moacyr: “(...) PMDB
do Paraná, minha gente, vocês
sabem que sou nacionalista,
de senvolvimentista, e quero
um governo do Brasil para os
brasileiros, e não do Brasil
para os outros. Eu não consegui elevar isso para a própria
estrutura do PMDB [MDB]
do Paraná. De repente, mais
que de repente, um prefeito
de Castro monta uma carta

me criticando, dizendo que
não mais me aceita no partido.
Bom, conheço esse prefeito,
não o tinha como mal sujeito,
nem o tenho assim hoje, mas
ele a semana passada [dezembro] foi condenado por improbidade e perdeu por oito anos
seus direitos políticos, nada na
cabeça, estavam pensando em
se aliar em quem ganhou a eleição, o jogo do Ratinho. A executiva do PMDB [MDB] fica
parecida com a minha, o meu
vice-presidente era o Nibelinho, continua sendo; o segundo
vice fica o Nereu Moura, continua sendo; o secretário-geral
fica o meu filho Maurício.
Partido vai passar aperto, não
tem mais recursos, não tem
mais dinheiro, mas eles ter&
atilde;o que expandir isso, tentar se reorganizar nos municípios. Mas, meu Deus, dos 70
prefeitos, o João Arruda teve
apoio de cinco, todo mundo
vai atrás das possibilidades
de ‘verbinha’ de dinheiro, ninguém olha holisticamente a
estrutura do estado (...).
'NÃO TEM NADA
NA CABEÇA' II
Esquece Moacyr, ou não
quer lembrar, que o seu primeiro governo como prefeito
só foi um sucesso porque
caiu na graça de Roberto
Requião, que o tinha como
filho. Roberto Requião frequentava a casa de Moacyr,
e até ovo chegou a fritar em
sua cozinha. Hoje quem fritou Requião foi o prefeito de
Castro que vai perdendo aliados, amigos, e até a Câmara
de Castro saiu derrotado pela
sua intransigência de empurrar goela abaixo o seu sobrinho como presidente.
JEVERSON RETORNA
O juiz Rodrigo Yabagata
Endo determinou a suspensão dos efeitos do decreto
de cassação do mandato de
Jeverson Gomes da Silva ao
cargo de vereador por Carambeí e deferiu tutela de urgência para o seu retorno. Essa
medida só vale para Jeverson,
mas os outros dois vereadores - Emerson Sheik e Paulo
Valenga - também cassados
pelo mesmo processo de
quebra de decoro, poderão
recorrer. A Câmara Municipal
tem dez dias para suspender
o decreto e igual prazo para
reconduzir Jeverson ao cargo.
FALHA
A decisão de Yabagata se
apoia única e exclusivamente
em uma falha na condução
do processo. O vereador
denunciante Elio Alves Cardoso (Ratinho), mesmo não
integrando a comissão, não
poderia ter participado da
votação quando da aprovação
do Relatório Final da Comissão Especial de Investigação.
O atual presidente da Câmara
de Carambeí, vereador Diego
Silva, disse que até o momento
não foi informado oficialmente
sobre essa decisão.
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Dia
Sexta
11/01

Clima

Temperatura
32

Umidade

ºC

18 ºC

72%
75%

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

Sábado
12/01

32

ºC

19 ºC

92%
96%

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

Domingo
13/01

34 ºC
18 ºC

100%
99%

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

Segunda
14/01

32 ºC
18 ºC

96%
100%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 10/01/2019
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CRIADA PELO GOVERNO DO ESTADO

Força-tarefa irá avaliar finanças
Divulgação

Incoerências
levaram a
tomar essas
medidas
Da Assessoria
Começou a operar nesta
quinta-feira (10) a força-tarefa
criada pelo Governo do Paraná
para avaliar e buscar soluções
para problemas detectados na
gestão financeira do Estado.
“Identificamos situações com
risco potencialmente grande e
que exigem uma ação rápida
do governo”, afirma o secretário da Fazenda, Renê Garcia
Junior.
O anúncio da criação da
força-tarefa foi feito por Garcia em entrevista coletiva com
a participação da ProcuradoraGeral do Estado em exercício,
Isabel Cristina Rodrigues, do

EM JAGUARIAÍVA

Agentes públicos
cumprem termo
de ajustamento
Jaguariaíva - O prefeito e
três secretários municipais (de
Desenvolvimento Social, Planejamento e Indústria, Comércio
e Turismo) de Jaguariaíva, nos
Campos Gerais, cumpriram nesta
semana termo de ajustamento de
conduta firmado com a 1ª Promotoria de Justiça da comarca.
Com isso, devolveram aos cofres
públicos do Município dinheiro
que usaram para uma viagem a
Gramado, no Rio Grande do Sul.
O TAC havia sido firmado
em 5 dezembro. Ao assinarem o
documento, os agentes públicos
se comprometeram a ressarcir
R$ 3.228,77 cada um, num total
de R$ 12.905,05 gastos com a
viagem para participação em um
evento turístico, com hospedagem
em hotel de luxo. O valor inclui
ainda multa civil de R$ 500,00.
A proposta do TAC pelo Ministério Público do Paraná evitou
o recurso ao Judiciário, obtendo
solução efetiva e mais rápida que
garantiu o ressarcimento do prejuízo causado ao erário municipal.
Também assegurou a sanção aos
quatro agentes públicos, com o
pagamento de multa.

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO

Novo presidente
da Copel
tomou posse

O novo presidente da Copel,
Daniel Pimentel Slaviero, assinou na terça-feira (8) o termo de
posse. Ele foi eleito para o cargo
em reunião realizada pelo Conselho de Administração da Copel
(CAD), também nesta terça. Além
do presidente, outros dois novos
diretores assumiram cargos.
“É um orgulho poder liderar
uma empresa que é referência
para todos os paranaenses. Eu
sei que o principal ativo da Copel
é seu corpo técnico de alto nível,
que veste a camisa e tem sangue
laranja. Fico muito feliz de poder
fazer parte deste time e chego
com humildade para aprender
e muita disposição para trabalhar”, afirmou o presidente.
O novo presidente enfatizou
que o ganho de eficiência e a
redução de custos serão a marca
de sua gestão. “Tenho consciência da responsabilidade que
é presidir a Copel e o papel da
empresa no desenvolvimento do
Paraná e do Brasil. Por isso,
agradeço muito ao governador
Ratinho Júnior por ter me confiado esta missão”.

Secretário da Fazenda Renê de Oliveira Garcia Junior, detalha em entrevista a situação das contas
do Estado, do novo SIAF, Sistema de Gestão Financeira do Governo e as medidas que vem adotando

Controlador do Estado, Raul
Siqueira, e do secretário de
Estado da Comunicação e Cultura, Hudson José.
Segundo o secretário da

Fazenda, em função de incoerências financeiras já detectadas, da dificuldade de
lançamentos e da impossibilidade de geração de relatórios,

o governo não consegue saber,
com precisão, qual o saldo
financeiro e os empenhos realizados que ficaram para ser
pagos este ano.

JEVERSON PODERÁ RETORNAR À CÂMARA DE CARAMBEÍ

Vereador tem cassação suspensa
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Após decisão do juiz
Rodrigo Yabagata Endo, o
vereador de Carambeí Jeverson Gomes da Silva teve a
cassação de seu mandato
suspensa, e pode reassumir o
cargo ainda neste mês. O fato
ocorreu porque a Justiça acatou o pedido do próprio vereador e suspendeu o decreto que
havia, em meados de 2018,
determinado a sua cassação,
assim como a dos vereadores Emerson Sheik e Paulo
Valenga. As vagas deixadas
por esse vereadores, atualmente, estão sendo ocupadas
pelos seus suplentes.
A decisão foi publicada oficialmente na quarta-feira (9),
porém, na mesma não consta
o nome dos outros dois parlamentares citados.

Vereador Jeverson
Gomes da Silva (PDT)
A reportagem tentou ouvir
o vereador Jeverson para falar
a respeito da determinação,
mas não o localizou. Em sua
rede social, o vereador já
comemorava, no mesmo dia
em que a decisão foi publicada, o fato de poder retornar

à Casa de Leis.
A equipe do Página Um
também entrou em contato
com o atual presidente da
Câmara de Vereadores, Diego
de Jesus da Silva, mas ele afirmou que como a Casa ainda
não havia sido comunicada oficialmente da decisão, não ia se
pronunciar.
A cassação
Os três vereadores foram
cassados após serem alvo de
uma comissão processante,
que investigava uma possível falsificação de assinaturas
em documento da Câmara.
A denúncia que deu origem à
investigação foi feita ainda no
ano de 2017.
De acordo com a comissão, durante a investigação,
Paulo Valenga chegou a assumir que assinou o documento
por outros dois vereadores.

NA REGIÃO SUL

PG tem maior recuperação de dívidas
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Município
de Ponta Grossa mais uma vez é
destaque na administração tributária. Com as medidas de Justiça
Fiscal aplicadas desde 2017, o
Município conseguiu alcançar o
primeiro lugar na região Sul em
aumento percentual na recuperação de Dívida Ativa. Os dados
foram divulgados pela Frente
Nacional dos Prefeitos (FNP),
através do anuário Multi Cidades – Finanças dos Municípios.
Em 2017, a Prefeitura de Ponta
Grossa conseguiu recuperar R$
53 milhões em valores devidos
ao Município, frente aos R$ 14,9
milhões recuperados em 2016.
“Esta recuperação expressiva permitiu que nosso aumento
percentual fosse destaque a nível
estadual e nacional, sendo resultado de uma série de medidas
que implementamos nos últimos
anos, como a incorporação do
setor de Dívida Ativa à Procuradoria Geral do Município, a
inclusão do protesto como ferramenta de cobrança e a realização de um último programa com
vantagens em descontos e parcelamentos para os inadimplentes
regularizarem sua situação, o
PRT [Programa de Regularização Tributária]. Além dessas
medidas, acreditamos que também conseguimos conscienti-

zar mais a população sobre a
importância dos tributos através
de estratégias de comunicação.
Ponta Grossa tinha uma cultura
de inadimplência e esse cenário
vem mudando com as medidas
que implementamos”, avalia o
procurador geral, Marcus Freitas.
Com aumento de 254% em
recuperação, Ponta Grossa tem
o maior aumento percentual na
região Sul e ocupa a 3ª posição
no ranking nacional. Em números absolutos, se considerarmos
apenas o valor arrecadado, Ponta
Grossa ocupa a 6ª colocação na
região Sul e a 23ª no Brasil.
O comparativo entre 2017 e
2018 também deve ser positivo,
em decorrência da continuidade
dessas medidas e a criação de
novas, como a criação do IPTU
Premiado, programa que sorteia
prêmios entre os contribuintes
que estão em dia com seus tributos, e a notificação de cobrança
amigável em publicação no Diário Oficial. Em 2018, foram duas
publicações, a primeira delas com
a previsão de notificação para R$
10 milhões devidos. “Entretanto,
apenas com o anúncio da notificação em Diário Oficial, recuperamos quase R$ 7 milhões antes
mesmo da notificação amigável,
cerca de 60%. Isso indica que a
causa da inadimplência nem sempre é uma dificuldade financeira,

e sim a cultura da cidade, em que
o pagamento dos tributos municipais não é prioridade entre as
despesas”, comenta Freitas.
Prêmio Gestor Público
Também por essas iniciativas,
a Prefeitura de Ponta Grossa
garantiu o Prêmio Gestor Público
– PR na categoria Administração
Tributária, com o projeto ‘Justiça
Fiscal: o Portal da Transparência
da dívida pública no Município
de Ponta Grossa como forma
de diminuição da inadimplência’. A premiação é promovida
pelo Sindicato dos Auditores
Fiscais da Receita do Estado
do Paraná (SINDAFEP) em
busca de projetos inovadores da
administração pública. O projeto
foi desenvolvido numa parceria
entre a Secretaria Municipal da
Fazenda e a Procuradoria Geral
do Município (PGM).
O projeto Justiça Fiscal é
composto por ações que tem
foco a busca por formas mais
eficientes para cobrar valores já
devidos ao poder público, como
o não pagamento de IPTU e
ISSQN, além de outros débitos
inscritos em Dívida Ativa – que
hoje já ultrapassa a marca de R$
240 milhões, em vez de aumentar
impostos ou novas modalidades
de arrecadação para aumentar os
valores que o Município possui
em caixa.

“As informações sobre os
restos a pagar, o saldo de fontes de receita e de apropriação
dessas fontes têm incongruências que não nos permitem
dizer exatamente qual é a situação financeira ou contábil do
Estado hoje", explicou.
Garcia Junior reforçou que
as situações que serão avaliadas são referentes a exercícios
passados e que a execução
orçamentária de 2019 não
será comprometida. Ele reafirmou, no entanto, que houve
a necessidade de um contingenciamento de despesas, na
ordem de 20%, para que toda
a análise fiscal e financeira seja
feita.
“Todos os compromissos
com a folha de pagamento
serão honrados. Haverá monitoramento em relação a outras
despesas e fontes para que o
lançamento contábil e a disponibilidade financeira se encaixem", afirmou.

Força-tarefa
O trabalho da força-tarefa é
considerado pelo governo uma
ação prioritária e contará com
uma equipe multidisciplinar da
Fazenda, da Procuradoria e da
Controladoria Geral do Estado,
que serão responsáveis, na prática, por estabelecer o tamanho
das vulnerabilidades, medir os
riscos e buscar soluções no
prazo mais curto possível.
O grupo também vai avaliar
as dificuldades de conclusão da
implantação do Sistema Integrado de Finanças Públicas
(Novo Siaf). Em funcionamento
desde janeiro de 2018, o sistema deveria gerenciar todas
as operações financeiras do
governo, mas ainda não tem
todas as funcionalidades completamente ativas.
A análise da PGE também se
concentrá na legalidade do cancelamento de alguns empenhos
que não tenham lastros ou que
apresentem irregularidades.

CÂMARA DE PIRAÍ DO SUL

Vereador Paraílio assume
interinamente a presidência
Piraí do Sul - A eleição da
Mesa Diretora da Câmara Municipal, ocorrida no último dia 10
de dezembro, foi suspensa por
decisão judicial. Diante disso,
o vereador Paraílio de Oliveira
King (MDB), por ser o parlamentar mais idoso da Casa, vai
dirigir interinamente os trabalhos
legislativos.
O pleito foi suspenso com
base na ação movida pela chapa
de King (Processo: 000205034.2018.8.16.0135). O grupo
recorreu do resultado da eleição,
que declarou vencedora a chapa

encabeçada pelo vereador Samir
Jayme (DEM).
Pela determinação da juíza
de direito Maria Luiza Alvim
Andrade (Processo: 000209975.2018.8.16.0135), King vai
presidir provisoriamente a Casa,
até que o Judiciário decida sobre
a eleição da mesa.
Paraílio de Oliveira King
está em seu quarto mandato
como vereador. Foi presidente
do Legislativo em duas ocasiões
(1995-1996 e 1997-1998).
Também foi vice-prefeito de Piraí
do Sul entre 2001 e 2004.

SEM APLICAÇÃO DE REAJUSTE

Ratinho congela seu salário,
do vice e de secretários
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior anunciou nesta
terça-feira (8) o congelamento do
próprio salário, do vice-governador e dos secretários de Estado.
Em coletiva de imprensa que antecedeu a segunda reunião da equipe
de governo, Ratinho Junior afirmou
que o Paraná não vai seguir o
aumento salarial dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF),
de 16%. A aplicação do reajuste
acarretaria impacto na folha de
servidores de aproximadamente
R$ 600 mil por mês.
A Lei Federal estabelece como
teto para remuneração dos servidores públicos o salário dos ministros
do STF. Dessa forma, os reajustes
do salário do governador, vicegovernador e dos secretários, bem
como o limite de ganho dos servidores em geral, está indexado dessa
forma. “Vamos evitar um gasto de
R$ 600 mil por mês, que dá um
acumulado de R$ 7,2 milhões por
ano. Estamos tomando uma série
medidas administrativas para otimizar a máquina pública”, afirmou.
Como houve aumento recente
aos ministros do STF, na faixa
de 16%, esse índice poderia ser
repassado. Ratinho Junior assinou
decreto suspendendo essa incidência. A medida impede, também,
que o teto de salário entre os servidores passe dos atuais R$ 33 mil
para R$ 39 mil.
A decisão do governador está
baseada no artigo 169 da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê uma
análise do impacto da medida antes
da aplicação de qualquer reajuste.
Ele afirmou que o princípio de
austeridade e de análise prévia do
impacto das medidas será a base

em todas as ações do governo.
Levantamento
As equipes de governo, informou o governador, estão fazendo
um levantamento para confirmar a
situação das secretarias e órgãos
públicos, que vai basear as decisões que serão tomadas a partir de
agora. Ele também destacou que
está em andamento o estudo para
unificar algumas autarquias, o que
proporcionará mais economia, sem
prejuízo ao trabalho executado por
esses órgãos.
Siafi
O governador comentou ainda
a situação do Sistema Integrado
de Finanças Públicas do Estado
(Siafi), software utilizado pela
Secretaria da Fazenda. Ratinho
Junior explicou que o programa foi
contratado no ano passado, mas a
pasta não conseguiu fazer a migração dos dados do antigo software
em tempo hábil. “Isso faz com que,
desde o ano passado, só 60% de
toda informação da Secretaria da
Fazenda estejam nesse programa.
Então muitas das coisas acabam
não tendo informações aprofundadas. Nossa preocupação agora é
conseguir alimentar esse software o
mais rápido possível.”
Assim que tiver uma radiografia
completa das finanças do Estado, o
governo começará a rever algumas
alíquotas de impostos, afirmou Ratinho Junior. “Vamos dar prioridade
para rever qualquer tipo de alíquota
nas áreas de vestuário e alimentação.
Mas esses estudos também precisam ser aprofundados e só depois
do levantamento da Secretaria da
Fazenda poderemos apresentar
qualquer tipo de viabilidade”, disse.
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CRIADO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Caso registrado
em dezembro
é confirmado
somente agora
Da Assessoria
Ponta Grossa - Na tarde
desta quarta-feira (9) a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) reuniu representantes de todos os departamentos para realizar um plano de
contingência contra o Aedes
Aegypti. Isso aconteceu por
conta do primeiro resultado positivo da doença na
cidade, depois de dois anos.
A notificação foi registrada em
dezembro de 2018, porém a
confirmação saiu em janeiro
deste ano. O caso é da região

do Contorno, em uma paciente
do sexo feminino, 38 anos,
através do sistema particular
de saúde.
A notificação considerada
autóctone, quando o cidadão
reside na cidade, já está sendo
tratado de forma prioritária
pela Prefeitura Municipal,
através do departamento de
Zoonoses e pelo programa de
combate à Dengue. Iniciando
com o Fumacê, medida usada
após a confirmação de casos
autóctones, em quatro ciclos,
com intervalo de quatro dias,
durante um mês. “Assim que
recebemos a notificação as
medidas já foram tomadas,
a Secretaria de Saúde fez a
delimitação de campo, onde
em um raio de 350º são feitas
orientações e busca do mosquito adulto. E agora, neste
segundo momento, após a

confirmação, estamos trabalhando com o fumacê”, destaca
a supervisora de Vigilância em
Saúde, Priscila Alves.
Neste momento a cidade de
Ponta Grossa passa para um
segundo nível no que diz respeito a doença, onde é necessário o envolvimento de todas
as secretarias municipais para
conter a proliferação do mosquito, como por exemplo, Meio
Ambiente, Serviços Públicos,
Agricultura e Educação. A
Prefeitura está trabalhando
para intensificar a limpeza em
terrenos baldios e aplicar possíveis multas aos proprietários
que venham a não cumprir as
notificações, realizar limpezas
de fundo de vale, com retirada de pneus, por exemplo.
Orientações para professores,
pais e alunos quando as aulas
voltarem também será uma das

Divulgação

Registrado em PG
primeiro caso de
dengue em dois anos
Caso está sendo tratado como prioridade agora

iniciarem. “As nossas equipes
trabalham diariamente, passando pelos bairros e pelos
pontos estratégicos, orientando e fiscalizando, mas é
necessário que não apenas o
poder público faça sua parte,
é importante que a população tenha consciência e faça o
check list de água parada dentro da sua própria residência”,
explica Priscila.
Os moradores que precisarem de uma orientação,
tiverem dúvidas ou quiserem
fazer denúncias podem entrar
em contato através dos telefones da Zoonoses, 3226-8566
e 39-01-1485, e também pelo
Sistema Prefeitura 156.

CANOAGEM EM TIBAGI

CBCa e Fepacan entregam
barcos para escolinha
Divulgação

Novos barcos serão um reforço importante para alunos

INTÉRPRETE DE LIBRAS

UEPG abre
incrições para
teste seletivo
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) abre na segunda-feira
(14) as inscrições para processo
seletivo simplificado para tradutor
e intérprete de Libras (Língua
Brasileira de Sinais) e Português.
O prazo vai até 6 de fevereiro.
O profissional trabalhará com
pacientes especiais do Hospital
Universitário e será integrado à
rotina da Universidade, atuando
em eventos, materiais de comunicação institucional, reuniões,
além de poder auxiliar alunos e
professores em sala de aula.
O reitor Miguel Sanches Neto
disse que, dentro de um conceito
de uma universidade inclusiva, a
instituição deve criar mecanismos
de comunicação com todos os
públicos. “O curso de Letras já
tem professores de Libras, mas
um intérprete que atue no HU e
em eventos da UEPG era uma
demanda antiga que foi prioridade para esta reitoria”.
Sanches acrescenta que o
ingresso do profissional nos quadros da UEPG representa um
avanço na ideia de uma Universidade que queira se comunicar
com todos e representar todos os
cidadãos brasileiros. “Esta contratação é importante e simbólica
porque é o primeiro intérprete de
Libras que a UEPG contrata e
isso marca a nossa preocupação
com as minorias”, afirmou.
Os interessados em participar
do teste seletivo devem preencher
a inscrição on-line no www.uepg.
br, link Concursos e Testes Seletivos. Além da prova escrita, os
candidatos passarão por avaliação prática que será aplicada por
uma banca especializada.
Durante a prova prática será
avaliada a fluência em Libras, além
da interpretação português-libras
e interpretação libras-português.
O edital completo pode ser acessado pelo https://goo.gl/X8GyjF.
Outras vagas
Já o Hospital Universitário está
com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado de 14
de janeiro a 6 de fevereiro para as
vagas de auxiliar administrativo,
técnico em laboratório, técnico em
enfermagem, farmacêutico bioquímico, psicólogo e assistente social.

CÂMERAS DE MONITORAMENTO

Blum assina contrato de instalação
Da Assessoria
Carambeí - O Prefeito
Osmar Blum (PSD) assinou
nesta quinta-feira (10), contrato
para dar início à instalação de
câmeras de monitoramento em
toda a cidade. O projeto, que
será desenvolvido com recursos do Governo do Estado,
intermediados pelo deputado
estadual, Plauto Miró (DEM),
e contrapartida do município,
contemplará a colocação de 12
aparelhos de filmagem, a instalação de um central de gravação e vigilância e a integração
do sistema de vídeo local com

os sistemas da Polícia Militar
– no batalhão em Castro e na
Central em Curitiba.
De acordo com o prefeito
esse é um importante recurso
no combate ao crime e ao fortalecimento do poder de investigação das polícias civil e militar.
“Serão monitorados os acessos
da cidade e pontos estratégicos dos bairros”, explicou. Os
investimentos giram em torno
de R$ 158 mil. Os locais onde
serão instalados os aparelhos
foram definidos pelo Conselho
Municipal de Segurança Pública
– Conseg, Comandante do
Destacamento da Policia Mili-

tar, Delegado da Polícia Civil
e prefeito municipal, baseado
em histórico de ocorrências e
pontos de entrada e saída da
cidade para controlar os veículos que por ali passam.
Participaram do ato, o
representante da empresa responsável pela instalação - Afras
Sistem, Elder Fassini, o chefe
de gabinete, Márcio Taques,
os secretários municipais de
Administração,
Alexandre
Mueller e Planejamento Dennis Verschoor e o diretor do
departamento de Informática,
Edison Rodrigo Coelho de
Moura.

MATERIAS ESCOLARES

Ipem faz alerta na hora da compra
Da Assessoria
O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR) alerta
pais e responsáveis para que
fiquem atentos para a compra do
material escolar. É fundamental
observar se os produtos possuem
o Selo de Identificação da Conformidade, que atesta que eles
atendem requisitos de segurança
previstos nos regulamentos do
Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – Inmetro.
“A presença do Selo do Inmetro
nos artigos escolares tem o objetivo de evitar acidentes que possam
colocar em risco a segurança de
crianças. Além disso, deve constar

a faixa etária ao qual se destina o
produto”, explica o gerente de Fiscalização do IPEM-PR, Roberto
Tamari.
O Inmetro, através da Portaria n°262 de 2012, determinou
25 produtos que devem seguir as
normas estabelecidas neste regulamento, incluindo os itens importados. A justificativa é a presença
de substâncias tóxicas de materiais que possam ser levados à
boca ou com o risco de serem
ingeridas e/ou inaladas, com bordas cortantes, ou a presença de
pontas perigosas.
Fiscalização
O Ipem-PR iniciou nesta
segunda-feira (07) em todo o

Estado, junto aos postos de
revenda e fabricantes, a coleta de
materiais escolares como cadernos, cola branca, giz, massas
para moldear, corretivos líquidos,
tintas guache, papel A-4 para testes nos laboratórios do Instituto
em Curitiba, Londrina, Maringá,
Cascavel e Guarapuava. Um dos
objetivos é verificar questões formais desses produtos, a fim de
garantir ao consumidor que está
adquirindo exatamente aquilo que
está pagando.
De acordo com o gerente de
Pré-embalados do Ipem-PR, Sérgio Camargo, ação visa também
verificar se a quantidade declarada
na embalagem pelos fabricantes
corresponde à quantidade real.

EM PALMEIRA

Feira da Uva tem datas alteradas
Da Assessoria
Palmeira - A primeira Feira
da Uva de Palmeira de 2019
mudou de data e foi adiantada
em um dia. Agora ela acontecerá
nas manhãs e tardes das duas
próximas sextas-feiras e nos dois
próximos sábados, ou seja, dias
11, 12, 18 e 19.
O local foi mantido e o evento
será na praça Marechal Floriano

Peixoto. A uva comercializada na
Feira será da variedade bordô e o
preço da caixa com 2 kg da fruta
será de R$ 12,00.
Nos últimos dias o secretário de Agricultura e Pecuária,
Eliezer Borcoski, visitou alguns
parreirais de produtores que participarão da Feira da Uva. “Pude
perceber que as uvas que serão
comercializadas neste mantém
a excelente qualidade dos anos

anteriores. Tenho certeza que
quem adquirir a uva na Feira
ficará satisfeito com a fruta”,
destacou.
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.

Da Assessoria
Tibagi - Tibagi recebeu o
superintendente da Confederação Brasileira de Canoagem
(CBCa), Argos Rodrigues, e o
vice-presidente da Federação
Paranaense de Canoagem (Fepacan), João Emerson dos Santos
Kondo, na tarde desta terça-feira
(08), para realizarem a entrega
de 19 barcos para o município,
doados pela Itaipu Binacional. O
prefeito Rildo Leonardi recebeu
os equipamentos que serão utilizados na Escolinha de Canoagem, mantida em parceria com a
Associação Tibagiana de Canoagem (Atica).
O prefeito comemora a conquista dos barcos e acredita que
será um reforço importante para
os alunos. “Temos uma parceria
com a Atica e precisamos sempre pensar em garantir estrutura
para a escolinha, para que ela
tenha condições de agregar novos
valores, novos jovens. São barcos
novos, 19 ao total. O município
nem sempre tem condições de
adquirir todos os equipamentos
necessários ao esporte e essas
parcerias são sempre bem-vindas.
Queremos ainda trazer novas parcerias e mais valores que estão
fora do município para somar com
a gente”, destacou Leonardi.
O superintendente CBCa
ressalta a importância das atividades desempenhadas em
Tibagi no cenário esportivo.
“Esse trabalho da Associação de
Tibagi, juntamente com a Prefeitura Municipal, é extremamente
importante para o desenvolvimento do esporte do Brasil, não
só no Paraná”, afirmou Argos

Rodrigues.
O vice-presidente da Fepacan
aponta o potencial do município
na modalidade. “Tibagi foi um
dos berços da canoagem slalom
no Brasil e agora com o retorno
da escolinha, em pouco tempo,
já começou a mostrar resultado
novamente e, sem dúvidas, com
essa pista que está para sair
aqui, o município tem potencial
para ser um dos maiores núcleos
de canoagem do país”, disse João
Emerson.
O gerente da Secretaria de
Esportes e Recreação Orientada
(Sero), Edilson Barbosa, explica
como serão utilizados esses barcos. “Esses barcos serão usados na Escolinha e vamos poder
aumentar o número de alunos. O
ano passado foi muito vitorioso
para nossa canoagem, temos a
expectativa de trazer ainda mais
conquistas para o esporte tibagiano”, falou.
A presidente da Associação
Tibagiana de Canoagem (Atica),
Neuza Maria Pupo Martins, ficou
feliz com a conquista dos novos
equipamentos, principalmente
dos barcos menores, próprios
para alunos entre sete e nove
anos praticarem o esporte. “A
gente espera crescer ainda mais
na parte social. Agora temos
bons barcos para os pequenininhos fazerem suas aulas”, frisou.
Quem também marcou presença na entrega foi o presidente da Câmara Municipal,
Enio Antunes, e representantes
da Soma Ambiental, parceira da
Tibagi Energia, que contribuiu
com o transporte dos equipamentos de Santa Terezinha do
Itaipu para Tibagi.
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Divulgação

Divulgação

66 chaves foram colocadas em uma urna
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Anderson, Simone e Marcelo Carneiro

Evento foi acompanhado de perto e filmado

'SONHOS DE NATAL'

Ganhador do Onix é um professor
Divulgação

Chave
premiada
foi a 45ª
DA REDAÇÃO
LUANA DIAS

COM

Só na noite de quarta-feira
(9) foi conhecido o ganhador
da Campanha Sonhos de Natal
da Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro), promoção ‘Girou,
Ligou, Ganhou’. O professor
de Educação Física, Rafael
Rodrigo Cordeiro, comprador
da Loja Play Beck, e morador
do Jardim Bailly, em Castro,
levou para casa um automóvel
Onix zero quilômetro.
Ele não esteve presente
ao evento, mas coube à prima
Simone Aparecida Gomes,
representá-lo através de
procuração. A sortuda foi a
quadragésima quinta a tentar
acionar o carro, de um total
de 66 chaves.
Diferente do evento de
sábado (5), onde apenas o
detentor de cada uma das 66
chaves tentava abrir a porta do
automóvel, desta vez, o presidente da Acecastro, Anderson
Gomes, também repetiu o
gesto, para que não houvesse
dúvidas quanto à chave certa.
Simone, após abrir a porta,
colocou a chave na ignição e
ligou o carro, sendo ovacionada. Todo o evento foi acompanhado pessoalmente pelos
participantes, lojistas ligados
à promoção e pela imprensa,
tanto pessoalmente, como

Simone Aparecida Gomes com Marcelo Carneiro, representante da Loja Play Beck

através de um telão.
Após a confirmação de
quem levaria para casa o veículo zero quilômetro, a prima
do ganhador falou com a
reportagem. Ela que não havia
estado presente no evento de
sábado (5), disse ao Página
Um que seu primo, Rafael
Rodrigo, tinha desde aquele
dia o sentimento de que o
carro seria dele. Simone também elogiou a campanha,
enaltecendo a promoção da
Acecastro, quesegundo ela,
motiva o castrense para comprar em Castro, valorizando o
comércio local, e ao mesmo
tempo,dando a chance de o
cliente ganhar um prêmio.
A reportagem também
falou com o novo dono do
Chevrolet Onix. Ele disse que
de fato, estava muito confiante
na possibilidade de ganhar o

carro, desde que recebeu a
notícia de que havia sido sorteado com uma das chaves.
“Desde o início tinha a confiança de que poderia ser o
ganhador, em momento algum
deixei de acreditar, e depois
que soubemos que teríamos
uma segunda chance, fiquei
ainda mais confiante”, destaca.
Ele explicou que pediu a
sua prima para representa-lo
no teste das chaves porque
estava em outro compromisso,
mas, segundo ele, a notícia
foi recebida com muita alegria. “Na hora é até difícil de
acreditar, mas ficamos muito
felizes. O carro veio em boa
hora, como eu já tenho outro
veículo, pretendo vender esse
para poder investir o dinheiro
em alguns reparos e acabamentos da minha casa, é algo

que já queria fazer há bastante
tempo”, comentou Rafael, que
também elogiou a Campanha
Sonhos de Natal. Conforme
ele, é o tipo de ação que motiva
e anima o castrense a comprar
em Castro.
Anderson Gomes, presidente da Acecastro, também
falou com a equipe do Página
Um. Ele mencionou a importância da Campanha Sonhos
de Natal para os empresários
locais, e novamente afirmou
que a ação tem como um de
seus objetivos, a valorização
do cliente do comércio castrense. “Ao chegarmos ao
final de mais uma edição da
Campanha Sonhos de Natal,
entregamos, a um cliente do
comércio da cidade, um carro
zero quilômetro, mantendo a
tradição de 11 anos consecutivos. As vendas do Natal

em Castro foram ligeiramente
melhores do que as do ano
anterior, mas a expectativa de
melhora considerável ainda
fica para 2019, além disso,
um dos pontos positivos da
campanha para as empresas,
é que alguns segmentos de
fato conseguem ver suas vendas aumentarem pelo fato de
estarem participando, porque
os consumidores canalizam
suas compras na empresa que
dá a oportunidade de ganhar
um veículo novo, e, o prêmio
retribui a escolha daqueles
que compram no comércio da
cidade, deixando o dinheiro
circular em Castro e contribuindo com a geração de
emprego e renda no município”, destacou.
Entenda o caso
O primeiro teste das chaves da campanha foi realizado
no sábado (5), porém, o vencedor não foi definido nesta
data, devido ao fato de a pessoa que pegou a chave certa,
não ter feito a tentativa de abrir
o veículo. Como é previsto no
regulamento da campanha, as
66 chaves foram entregues
aos sorteados minutos antes
de a realização do teste, e,
em sequência, cada um deles
fazia a tentativa de abrir o
veículo, considerando que
apenas a chave correta abriria, e consequentemente ligaria o Chevrolet Onix. Como
nenhum dos sorteados de fato
abriu o veículo, e consequentemente nenhum o ligou, o
teste seguiu normalmente até
que chegasse ao último participante. Este por sua vez,
ao pegar a chave, não conseguiu introduzi-la na porta
do carro, em seguida pegou
na maçaneta e verificou que
o carro já estava destravado,
ou seja, havia sido feito por
algum outro participante, que,
no entanto, não percebeu.
Depois do ocorrido, todas
as chaves foram testadas, na

presença dos convidados do
evento, e uma delas, que já
havia sido testada (na porta),
entrou corretamente na ignição do carro e ligou o mesmo,
porém, como todos os participantes, após testarem a chave
a devolviam à organização do
evento, não foi possível saber
quem havia a retirado da urna
para o teste, dessa forma, o
novo teste das chaves foi marcado para a tarde de quartafeira (9).
Não foi possível refazer
o teste no mesmo dia (5 de
janeiro), porque alguns participantes deixaram o local do
evento assim que perceberam
que não haviam retirado a
chave ‘vencedora’.
O presidente da Acecastro
também falou a respeito. “Não
conseguimos definir o ganhador da campanha no sábado
porque não se cumpriu um
item do regulamento – o que
determina que o ganhador
seria aquele que ligasse o
carro - como alguns participantes foram embora antes
da última tentativa, não foi
possível resolver o empasse
no mesmo dia. Mas, para dar
oportunidade igual a todos,
entramos em contato com os
66 participantes novamente,
e todos assinaram termo aceitando concorrer da mesma
forma, nesta segundo chance.
Vale ressaltar que todos esses
participantes foram definidos por sorteio, de um total
de 147 mil cupons, distribuídos nas 39 empresas participantes, por esse motivo,
nesta fase já não se fala em
cupons, e as mesmas pessoas
que participaram do primeiro
teste das chaves, participaram
do segundo. A ordem no teste
das chaves foi a mesma do
primeiro sorteio, definida pela
chegada de cada pessoa na
Acecastro, após sorteio dos
cupons, essa ordem também
está prevista no regulamento”,
explicou.

Sicredi amplia investimentos
no futebol em vários estados
Da Assessoria
Presente em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, o
Sicredi aumentou o investimento no
futebol, com a renovação do patrocínio da Copa São Paulo de Futebol
Júnior e dos campeonatos estaduais
em São Paulo, no Rio de Janeiro e
no Paraná. Em 2019, a marca da
instituição financeira cooperativa vai
estar ainda mais presente nos estádios e nas transmissões dos jogos.
Outra novidade é o patrocínio da
série A2 do Campeonato Paulista,
chave de acesso à principal liga do
Estado e do País.
Além dos torneios, o Sicredi
apoia alguns clubes nesses três
estados, entre eles o Operário
Ferroviário, de Ponta Grossa, que
garantiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, e a

Portuguesa Santista (SP).
De acordo com o gerente de
marketing da Central Sicredi PR/
SP/RJ, Rogério Leal, a instituição
financeira cooperativa vem investindo no esporte pelo poder da
coletividade, que também é visível
no modelo de negócio das cooperativas de crédito. "Assim como um
time de futebol, o Sicredi acredita
na força do jogo coletivo, no poder
de uma instituição onde todos associados jogam juntos e conseguem
alcançar seus objetivos. As cooperativas, como é o caso do Sicredi,
são instituições em que a força do
coletivo se sobressai sobre ao individualismo. Além disso, o esporte
é a verdadeira paixão nacional, e
associar a marca a esta atividade
com tanta audiência e engajamento,
ajuda em nosso posicionamento e
aumento de recall de imagem”.

Classificados a partir de R$ 2,00
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3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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

LANCER GT R$ 55 MIL

Vendo Lancer GT, 164 HP,
2013/2014, opção automático e com troca de
marchas em borboletas.
Completo, com kit multimídia, câmera de ré. Valor
R$ 55.000. Aceita veículo
de menor valor. Tratar no
(42) 9 9972-0758.

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.
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.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

Áries: Assuntos que estavam
parados na vida profissional vão
caminhar. Confie no seu potencial
para conquistar suas metas. Evite
exageros na paquera.

Libra: Evite aceitar viagem ou
passeio marcado de última hora. O
Sol irá ira acentuar desejo de curtir
a família. Pode se interessar por uma
pessoa mais experiente do que você.

Touro: Você terá oportunidades
em entrevista de emprego ou concurso. Pode ter que negociar dívida.
Imprevistos não deverão atingir você.
A dois, o prazer vai acompanhar a
intimidade.

Escorpião: Proposta de novidade na carreira vai melhorar seu
humor. Concentre sua atenção para
organizar armários e resolver assuntos de rotina. Atração por colega ou
pessoa conhecida tende a aumentar.

Gêmeos: A Lua trará estímulo
à sua ambição. Controle seu impulso
de se aventurar sem pensar. Deve
se empolgar com paquera recente.
A dois, o ideal será curtir o romantismo sem se ofender por bobagens.

Sagitário: Vai querer fazer a
diferença nos assuntos profissionais.
Deixe as preocupações de lado e se
divirta. Cuidado com aborrecimento
em viagem. No amor, busque privacidade e mostre seu desejo.

Câncer: No trabalho, cumpra
promessas e colabore com colegas.
Use sua intuição acentuada. Na conquista, é hora de investir no diálogo
para se fazer notar.

Capricórnio: Querer interagir
com as pessoas do trabalho. Encontro
ou notícia de parente que não vê há
muito tempo trará alegria. Talvez seja
difícil controlar seus sentimentos.

Leão: Poderá realizar um
sonho de consumo. Terá ótimas
chances no seu serviço. Pessoa do
passado talvez desperte saudade.
Abra seu coração e esclareça que
não quer aventuras na paixão.

Aquário: Os astros apontam
um dia de muita intuição e vitória
contra rivais. A companhia dos amigos será muito bem-vinda. A insegurança e o ciúme podem prejudicar
seu romance: cuidado.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA, torna público que
recebeu do IAP, a Licença Ambiental de Operação para a atividade
de AVICULTURA – MATRIZEIRO DE RECRIA, implantada na localidade de LARANJEIRAS, CASTRO/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA, torna público que irá
requer ao IAP, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para
a atividade de AVICULTURA – MATRIZEIRO DE RECRIA, implantada na localidade de LARANJEIRAS, CASTRO/PR.

FRANCISCO IVASSECHEN-ME torna público que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, a Licença de Operação, para Serviços de Manutenção e Recuperação Mecânica de Veículos Pesados,
Castro - PR. Não foi determinado estudo de impacto ambiental

FRANCISCO IVASSECHEN – ME torna público que recebeu
do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, a Licença de Instalação, com
validade de 03/03/2019 para Serviços de Manutenção e Recuperação Mecânica de Veículos Pesados, Castro-PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA
CALCARIO CAMPO VERDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 29.657.361/0001-97, torna público que requereu ao IAP/
PR, Licença Previa para a instalação de indústria de beneficiamento de calcário (dolomito), no local denominado Porteiras,
distrito de Socavão, município de Castro, Estado do Paraná.

01265-67.2013.8.16.0064 - Ref. mov. 254.1 - Assinado digitalmente por Cleuza Marlene Ressetti Guiloski
DE EDITAL/INTIMAÇÃO.
EDITAL
INTIMAÇÃO
Virgem: Arq:
A troca
deDEideias
no
Peixes: Explore sua criativi-

dade para fazer bons negócios. Terá
habilidade para usar as palavras certas e defender suas ideias. Promessa
de momentos cheios de companheirismo no amor. Sexo apimentado!

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO – Estado do
Paraná
= EDITAL DE INTIMAÇÃO = PRAZO 30 (TRINTA) DIAS = dos
executados TVA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. (CNPJ/MF
010.740.092/0001-08), na pessoa de seu representante legal; e VALDECIR ALVES
DE SOUZA (CPF/MF 771.806.159-00) e ANDREA PRADO DE SOUZA (CPF
031.867.969-89).
O Doutor RODRIGO YABAGATA ENDO, Juiz de Direito da Vara Cível da
Comarca de Castro, Estado do Paraná, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível tramitam os autos de AÇÃO DE
COBRANÇA, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sob nº 000126567.2013.8.16.0064, em que é exequente BANCO BRADESCO S/A e executados
TVA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e OUTROS, sendo que mediante o
presente edital, INTIMA os executados TVA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
010.740.092/0001-08, na pessoa de seu representante legal, e VALDECIR ALVES
DE SOUZA, brasileiro, casado, do comércio, inscrito no CPF/MF sob nº
771.806.159-00 e ANDREA PRADO DE SOUZA, brasileira, casada, do comércio,
inscrita no CPF/MF sob nº 031.867.969-89, todos atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpram o julgado, efetuando o
pagamento da importância indicada no demonstrativo discriminado e atualizado do
débito, na importância de R$ 41.269,53 (Quarenta e um mil, duzentos e sessenta e
nove reais e cinquenta e três centavos) – valor em 31/10/2018, devidamente
atualizada à data do efetivo pagamento, acrescida de custas, se houver, na forma
disposta no artigo 513, § 2º do CPC/15. Cientes de que, somente após transcorrido o
prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Cientes, ainda, de que não ocorrendo o
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC/15, o débito será acrescido de
multa de 10% (dez por cento) e, também de honorários de advogado de 10% (dez por
cento) do valor executado, devendo a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar novo demonstrativo atualizado do débito. ORIGEM DA DÍVIDA: trata-se
de Cumprimento de Sentença, que julgou procedente o pedido formulado da inicial
da ação de cobrança, condenando solidariamente os requeridos TVA
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., VALDECIR ALVES DE SOUZA e
ANDREA PRADE DE SOUZA ao pagamento à parte autora da quantia de R$
13.810,00 (treze mil, oitocentos e dez reais), corrigido monetariamente pelo índice
pela média entre o INPC e o IGP-DI desde a data do vencimento, com juros de mora
no montante de 1% ao mês, contados do mesmo termo inicial. Em razão da
sucumbência, foram condenados
os demandados ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios em favor do Procurador da parte autora,
fixados em 10% do valor atualizado da condenação. E, para que chegue ao
conhecimento dos interessados e, futuramente, ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei, e afixado
cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos dezoito (18) dias do mês de dezembro
(12) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, _______ (Cleuza Marlene Resseti
Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por
determinação do MM. Juiz.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Empregada Juramentada – Portaria nº 02/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Motoristas, Cobradores e Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivos em veículos Rodoviários de Passageiros
Urbanos, Municipais, Metropolitanos, Intermunicipais, Interestaduais e de Fretamento de Ponta Grossa e Região, representante
da classe trabalhadora inscrita no CNPJ Nº 84.786.144/0001-05,
com sede na Rua Balduíno Taques, 480 - 3º andar – Sl. 06/09 Centro - CEP 84010-901 - Ponta Grossa – PR, por seu Presidente,
infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca a todos os FUNCIONÁRIOS da Viação Cidade de Castro,
para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em frente á
empresa, cito rua Rio de janeiro 1235 no Município de Castro, dia
15/01/2019 às 18:00 hrs em primeira chamada e às 18:30 hrs em
segunda chamada, com qualquer número de trabalhadores presentes na segunda chamada, considerando-se aprovadas as deliberações tomadas pela maioria dos votos dos presentes , a fim de ser
estudada, discutida e colocada em votação, a seguinte ORDEM DO
DIA:
1)Manutenção da data-base 1º de fevereiro;
2)Pronunciamento sobre a conveniência de serem estabelecidas
condições de trabalho e de salário para a categoria profissional, sob
a égide de representação deste Sindicato, fixando-se em hipótese
afirmativa, as cláusulas de natureza
3)jurídica e de natureza econômica que deverão compor a proposta reivindicatória a ser formulada, tanto para Acordo Coletivo
de Trabalho quanto para Dissídio Coletivo de Trabalho;
4)Autorização para o Sindicato estabelecer negociação direta com
a empresa VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO, bem como autorização
para estabelecer negociação direta com as empresas do setor econômico, objetivando a realização de Convenção Coletiva de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho;
5)Autorização para o Sindicato, suscitar Dissídio Coletivo de Trabalho perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Nona
Região;
6)Discussão e deliberação dos descontos salariais a título de contribuições assistenciais financeiras e/ou reversão salarial ao sindicato
e autorização para recebimento das contribuições financeiras das
empresas em favor dos serviços assistenciais do sindicato;
7)Autorização para que o Sindicato possa adaptar, modificar, suprimir ou acrescentar qualquer das reivindicações acima para efeito de
negociação ou Dissídio Coletivo de Trabalho;
8)Autorização para que o Sindicato possa DEFLAGRAR GREVE da
Categoria caso restarem frustradas as negociações conciliatórias.
Ponta Grossa, 08 de Janeiro de 2019.
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSFF KKSSH 4Q9FL U3XFD

ambiente de trabalho e aprenda com
quem tem a ensinar. Tome cuidado
com desentendimento com parente
de fora. Encontro cheio de descontração irá facilitar a paquera.

Luiz Carlos de Oliveira
Presidente – Sintropas-PG

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE PRÉVIA
Pedreiras Iapó LTDA - epp torna público que requereu ao iap,
a licença prévia para oficina mecânica de manutenção de veículos
pesados da própria empresa incluindo lavador instalada na rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, 888, Vila Rio Branco, Castro-PR.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (11/01)
Pérola não reconhece Márcio
e acredita que ainda namora Alex.
Pérola rivaliza com Maria Alice.
Solange admira Fabiana. Santiago
tem a oportunidade de fazer parte de
uma seleção pra um time semiprofissional de futebol de salão. Jaqueline
decide ir embora. Solange manda
novas mensagens motivacionais para
Rafael. Solange nomeia Fabiana a
nova presidente do grêmio.
O TEMPO NÃO PARA
Sexta-Feira (11/01)
Vanda avisa a Samuca que Betina
vendeu as ações da SamVita. Marocas
mostra a Samuca o local onde será
aberta a loja da Kikinico. Lúcio revela
a Dom Sabino, Samuca e Marocas
que está se vingando deles por supostamente terem matado Emílio. Mateus
leva Teófilo para a Criotec. A SamVita
amanhece cercada por tapumes, avisando que a empresa está fechada e
interditada por ordem judicial.
ESPELHO DA VIDA
Sexta-Feira (11/01)
Sheila coloca uma cópia de uma
folha do diário de Julia nos pertences
de Cris. Sérgio revela a Alain suas
descobertas sobre Gustavo Bruno.
Alain percebe o ar de censura de

Cris na gravação da cena de Danilo e
Julia. Alain afirma a Cris que ela está
se confundindo com a personagem e
aconselha a namorada a procurar um
psiquiatra. Cris encontra uma página
do diário da Julia em sua camisola e
mostra a Alain.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-Feira (11/01)
Valentina finge aceitar as exigências de Eurico. Gabriel lamenta
ficar longe de Luz. Clotilde faz um
convite para Luz. Mirtes se prontifica a ajudar Socorro com Lourdes
Maria. Lourdes Maria pede ajuda a
Geandro, que não lhe dá atenção.
Sampaio faz intriga sobre Eurico e
Valentina para Júnior. Marilda conta
para Eurico sobre o trato que fez
com a irmã. Valentina pede para
Marcos Paulo confirmar a história
que contou a Olavo. Gabriel pensa
em Luz. Lourdes Maria é levada
para um convento. Mirtes procura
Olavo. Geandro reclama de Júnior
para Eurico. Marcos Paulo entrega
a Olavo o relatório com as propriedades da água da fonte. Laura fica
perplexa ao saber que Lourdes Maria
foi para um convento. Marilda pede
um pouco da água da fonte para
Valentina. Judith vê Robério entrar no
carro de Sampaio. João Inácio tenta
consolar Socorro. Valentina faz uma
nova proposta para Eurico.
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NO JARDIM DOS BANCÁRIOS

Mulher é morta com facadas nas costas
Divulgação

Ladrão teria
subtraído a
bolsa da vítima
Da Redação
Foi sepultada às 18h30
dessa quinta-feira (10), no
Cemitério Municipal de Piraí
do Sul, Cristiane Tereza Carneiro, de 32 anos, morta por
diversas facadas nas costas.
O caso que movimentou
o setor policial de Castro,
ao final da tarde de quartafeira (9), trazia a informação
de que na Rua Guilherme
Alfredo Kiel, no Jardim dos
Bancários, uma mulher teria
sido vítima de latrocínio,
roubo seguido de morte, e
recebido mais de vinte facadas.
Para o delegado da 43ª
DRP, Lucas Mariano Men-

Vítima caminhava ao lado do assassino quando foi alvejada

des, as imagens mostram
uma pessoa caminhando ao
lado da vítima, não podendo
afirmar se eram conhecidos.
Ele aguarda novas imagens,

que poderão detalhar melhor
o ocorrido.
De acordo com a Polícia
Militar que esteve no local,
testemunhas teriam dito

RIO TIBAGI

Corpo é resgatado
após dias de buscas
Da Redação
Telêmaco Borba - Após três
dias de buscas, o Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba encontrou na quarta-feira (9) o corpo
de Matheus Henrique de Souza
Oliveira, 20 anos, desaparecido
desde o domingo (7), quando se
banhava no Rio Tibagi.
O rapaz teria sido arrastado
pela correnteza do rio, quando

nadava com um amigo. Os bombeiros iniciaram as buscas ainda
no domingo, e chegaram a utilizar barcos e até um drone nas
áreas de difícil acesso para tentar
encontrar o corpo.
Policiais civis e militares
acompanhararm o trabalho dos
bombeiros, sendo que o corpo foi
encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa
para exame de necropsia.

POPULAÇÃO AJUDOU

Roubam e se dão mal
Da Redação
Jaguariaíva - Dois indivíduos assaltaram uma pessoa em
via pública, quando esta utilizava
seu aparelho celular. O fato ocorreu por volta das 21h15 dessa
quarta-feira (9), na Rua Armando
Ribas, centro de Jaguariaíva.
Um cidadão que passava
com seu veículo pelo local suspeitou da ação dos indivíduos

e ao se deparar com uma viatura policial informou o fato. A
equipe policial iniciou diligências, logrando êxito em deter os
autores e apreender uma faca. A
vítima compareceu ao local da
abordagem e confirmou o roubo.
Diante aos fatos, os autores
(dois jovens de 21 e 19 anos)
foram encaminhados à delegacia
da polícia civil para as devidas
providências.

MORTO COM UMA FOICE

Pai e filho se apresentam
Ponta Grossa - Morte de
Elias Samuel de Castro, na terçafeira (8), começa a ser elucidada
pela Polícia Civil. O homem foi
encontrado morto a golpes de
foice nas proximidades da Ponte
do Rio Tibagi, região do bairro
Cará-Cará. Um homem de 85
anos e o filho de 42 anos, pro-

Polícia aguarda
novas imagens para
descobrir assassino

prietários de um restaurante na
região, prestaram depoimento e
se identificaram, na companhia de
um avogado, como os autores.
Segundo a defesa de pai e
filho, o rapaz morto seria o responsável por furtar o estabelecimento dos acusados na região,
no último final de semana.

que a vítima foi assaltada e
o autor desferido cerca de
vinte facadas, o que não foi
confirmado pelo delegado,
pois aguarda a perícia téc-

nica concluir o laudo.
O Corpo de Bombeiros
chegou a enviar ambulância ao local, mas a vítima
já estava sem vida quando
socorristas chegaram. O

EM PONTA GROSSA

NO GUARAREMA

Filho é indiciado por bater em pai
Divulgação

Da Redação
Foi indiciado nessa semana
um homem de 49 anos anos
após agredir o próprio pai com
um pedaço de pau, e fazer
ameaças.
O desentendimento familiar ocorreu na terça-feira
(8), na estrada principal de
Guararema, área rural de
Castro. O caso só não chegou
a proporções maiores, porque
a PM agiu rápido, encaminhando pai e filho à 43ª DRP.
Junto com eles, foram recolhidas duas armas e várias
munições.
Defesa
Para se defender, o idoso
de 71 anos pegou um revól-

Homem de 49 anos continua recolhido na delegacia de polícia
ver e atirou no filho, mas não
o acertou. O filho, por sua
vez, saiu do local em busca de
sua arma de fogo, mas com a
chegada da polícia, os ânimos
foram acalmados.
O filho foi encontrado
perto do estábulo com várias
munições e um revólver calibre

38 sem registro. A pistola calibre 380 usada pelo pai também foi apreendida.
O idoso precisou ser encaminhado ao hospital, e assim
como o filho, foram levados até
a delegacia para serem ouvidos. Filho permanece preso na
carceragem de Castro.

AUTOR DOS DISPAROS COMPARECE À DELEGACIA

Proprietário de bar é morto a tiros
Piraí do Sul - Apresentou-se
na Delegacia de Polícia de Piraí do
Sul, o autor dos disparos que tirou
a vida de Emerson da Silva Fonseca, dono de um bar, ocorrido na
madrugada da segunda-feira (7).
Acompanhado do seu advogado, ele afirmou em depoimento
que não tinha a intenção de matar
Emerson, mas confirmou ser dele
os tiros dados para o interior do
estabelecimento localizado no Jardim Primavera, em Piraí do Sul.
Segundo o próprio autor dos
disparos, a relação de amizade
entre ele e o dono do bar estaria

estremecida após o comerciante
supostamente ter agredido o seu
filho enquanto era descarregado
um caminhão com produtos.
A situação nunca foi bem
aceita por ele e sua esposa, e de
acordo com o depoimento, sempre ficava com raiva quando lembrava do caso.
Essa teria sido a razão pela
qual resolveu ir até o bar na
madrugada de segunda-feira,
armado com um revólver.
O rapaz confessou em depoimento que efetuou os três disparos quando estava na porta do

assassino teria levado a
bolsa da vítima em direção à
rua Renato Menarim. A PM
realizou buscas por toda a
região, mas não obteve êxito
na captura.
A
Polícia
Científica
esteve no local para realizar
perícia e o corpo da mulher
foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de
Ponta Grossa.

bar, mas sempre dizendo que não
tinha a intenção de atingir ninguém, nem o dono do bar, muito
menos os clientes.
Após perceber que tinha atingido a vítima, o autor teria saido
correndo e derrubado a arma nas
proximidades de uma ponte. Policiais civis foram com o rapaz até
a região, mas não encontraram a
arma usada no crime.
Para a Polícia Civil, o autor dos
disparos será indiciado por homicídio qualificado, devendo permanecer em liberdade enquanto o
inquérito é concluído.

Homem morre
em confronto
com a polícia
Elemento conhecido pelo
apelido de ‘Neguinho’ foi morto
por militares em tiroteio ocorrido na manhã de quinta-feira
(10), em Ponta Grossa. Ele
era suspeito de vários roubos
e teria reagido a abordagem,
segundo a Polícia Militar. O
caso foi registrado na Avenida
Ana Rita, bairro de Uvaranas.
Informações apontam que
o rapaz já era conhecido dos
policiais por cometer vários
roubos em Ponta Grossa e na
região dos Campos Gerais e
foi abordado pela PM durante
patrulhamento na Vila Coronel
Cláudio. Ele embarcou numa
motocicleta e tentou fugir, mas
foi acompanhado pelas viaturas. Quando chegou emdeterminado ponto da Avenida,
desceu da moto e sacou uma
arma. Houve o confronto e o
suspeito foi baleado, vindo à
óbito no local.

JAGUARIAÍVA

Polícia cumpre
mandado e
prende homem
Da Redação
Jaguariaíva - Equipe policial
de Jaguariaíva deu cumprimento
a um mandado de prisão na tarde
de terça-feira (8) e prendeu na
Estrada da Santa do Paredão,
bairro Jangai, um homem de 38
anos que acabou encaminhado à
cadeia pública do município.

Sexta-feira, 11 a 14 de Janeiro de 2019

Divulgação

Estreando
idade
nova no
domingo
(13) a
elegante
Ana Maria
Prestes

A deputada federal Aline Sleutjes acompanhada dos filhos
Yasmin, Lavinia e Luis Guilherme na Le Toth Pizza Lounge
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Ana Maria
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Castrenses que marcaram presença na São Silvestre:
Adão Alves Oliveira, Helcio Alps, Carlos Augusto,
Jhonathan Lobo, Alisson Alves, Jefferson Roque
Marcondes, André Henrique, Maurício Garcez,
Herisson Velasques, Adriano Pinheiro e Tiago Marcondes

'MESADA DE ANJO'

Antiga tradição reúne família
Brandes da Cruz há 70 anos

Divulgação

Divulgação
Divulgação

B-day Maria
Cecília (10/01)
festejou seus
5 aninhos.
Na foto com
a tia Juliana
Rebonato

Felicitações
a jovem
Gabriele
Ratke
Morgan
(07/01), que
comemorou
nova idade

Uma antiga tradição que atravessa gerações na família Brandes
da Cruz - a ‘Mesada de Anjo‘,
reúne crianças num rito religioso
que mistura fé e solidariedade.
A prática teve início com o Seo
Joaquim Brandes da Cruz, na
localidade da Ribeira, interior do
município de Castro, na década de
40 e é mantida por seus filhos na
atualidade.
Após a morte do pai, o filho
mais velho, Carlos Brandes da
Cruz, assumiu, com o apoio dos
irmãos, e deu sequencia a organização dos encontros realizados no Dia
de Reis. Enquanto as crianças comem, as pessoas presentes rezam
e cantam ladainhas agradecendo a
graça alcançada.
Desde 2017 as reuniões são
realizadas em Carambeí, na casa
do irmão mais novo, Jorge Brandes
da Cruz. Para um dos irmãos, de

um total de oito, Darci Brandes da
Cruz, ‘é uma missão que assumimos com prazer‘, enfatiza.
Carlos explica que segundo a
tradição da prática ‘não se deve
contar o número de crianças, por
isso não temos ideia de quantas
crianças já participaram em todos
esses anos‘, relata. Ele conta ainda
que seu pai iniciou a organização
das ‘mesadas‘ após um viajante
entregar uma profecia que Seo Joaquim deveria reunir as crianças e
dessa forma sua vida iria melhorar,
‘e assim ele fez‘, disse.
Outro detalhe se refere aos materiais utilizados para a preparação
do almoço - panelas, pratos, talheres e toalhas - são utilizados apenas
no dia da mesada de anjo, depois
são guardados até a próxima data.
‘Os ingredientes são provenientes
de doações de amigos e vizinhos‘,
conta Jorge.

Divulgação

O dia dela !!!
Parabéns
Marlene
Teleginski
que estará
comemorando
nova idade no
domingo (13)

Bianca
Regina
Rodrigues
da Silva
Mariano
recebe os
parabéns
pela
passagem
de seu
aniversário
hoje (11).
Na foto
com o
esposo
Valdivino

11/01

Izabelli de Souza Carneiro
Luiz Carlos Prestes Junior

12/01

Josane Bakai

Marcos Damian Simão

13/01

Manuella Nocera
Ana Maria Prestes

