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automóvel zero km

Aposentada ganha carro do Rizolar

A família Rizolar esteve em festa na noite de sábado (12), quando foi conhecida a ganhadora do
automóvel Chevrolet Onix, zero quilômetro. O sorteio aconteceu no estacionamento ao lado do supermercado, em meio a muita expectativa para conhecer quem levaria para casa o carro da promoção '35
Anos de Família Rizolar’ e também uma motocicleta Honda Fan, oferecida pelo suco Trink, da Parati.
Maria Juraci Antunes, de 75 anos, moradora em Castro, foi a grande vencedora do automóvel. página 5

A ganhadora Maria Juraci Antunes ladeada por Riva, Elizabeth e Silmara Imbronízio

Vencedora experimenta carro

200 mil cupons participaram

Rosi Teixeira levou a motocicleta

Divulgação / Vânia Dias

PROTESTOS EM FRENTE AO BB E NA PRAÇA

Por Justiça!

Para protestar contra os casos de violência contra mulheres, registrados em Castro nos primeiros dias deste ano, moradores realizaram uma caminhada, na manhã de sábado
(12). De acordo com a técnica de enfermagem, Itercia da Costa Almeida, uma das principais articuladoras do movimento, participaram do ato cerca de 80 pessoas, sendo a maioria,
mulheres. Os manifestantes iniciaram a caminhada na Praça Pedro Kaled, por volta das 10 horas, e depois seguiram com manifestações e pedidos por justiça, igualdade e respeito.
página 5
Em frente à agência do Banco do Brasil, onde Márcia Antônia Ribeiro foi morta na sexta-feira (11), o grupo fez orações.
Divulgação
Divulgação

Divulgação / Arq. Pessoal

CONCURSO DE MARCHINHA SERÁ ATRAÇÃO

Tibagi abre inscrições do Carnaval
Divulgação

eLIZABETH é prefeita em exercício

POLÍTICA

Elizabeth assume
prefeitura de PG

aline antes de pegar o voo para Amsterdã
vÍTIMA e assassino acabam mortos

CRiME BÁRBARO

Após matar
ex-mulher
assassino tira
a própria vida
A tragédia que comoveu os
castrenses na sexta-feira (11),
quando um homem efetuou disparos de arma de fogo no interior da agência do BB, tirando a
vida de sua ex-mulher, teve um
desfecho ainda mais trágico. O
ex-marido, Antônio Cesar de
Andrade, foi encontrado morto
em um casebre às margens do
página 7
Rio Tibagi.

dez dias no país asiático

Aline mantém agenda na China

rILDO E hELYNEZ no concurso em 2018

Quem viajou ontem (14) para Beijing, capital da China, foi
a deputada federal Aline Sleutjes (PSL), à convite do empresário de Brasília Vinícius Aquino. Ela embarcou às 21h05 do
Aeroporto de Guarulhos, na companhia da senadora Soraya
página 3
Thronicke, e de outros dez deputados.		

A Prefeitura de Tibagi abriu
oficialmente, na semana passada,
o início dos trabalhos para o Carnaval 2019, que terá como tema
“A Broadway é aqui”. Tudo está

sendo preparado por uma comissão organizadora e algumas
novidades prometem agradar o
público em geral, a exemplo das
página 4
marchinhas.

Em solenidade, o prefeito
Marcelo Rangel formalizou a
transmissão de cargo para a
vice Elizabeth Schmidt. A partir
da assinatura da transmissão,
Elizabeth responderá como prefeita em exercício pelo período
página 3
de 17 dias.

assaltante rouba PRAÇA DE PEDÁGIO sem arma
aniversário

Sicredi Campos Gerais comemorou
na sexta-feira 30 anos de fundação
página 5

POLÍTICA

Governador decreta luto oficial
pela morte de Caíto Quintana
página 3
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EDITORIAL

EM NOVE DIAS, TRÊS
MORTES BÁRBARAS
Em nove dias três mulheres foram mortas de forma
brutal em Castro. Chama atenção os motivos fúteis apresentados por seus assassinos, a crueldade empregada
nos crimes e a ousadia destes homens. Parte dos crimes
foi cometido à luz do dia, e em locais onde há grande
circulação de pessoas, o que denota uma sensação de
impunidade entre agressores de mulheres. Porém, chama
mais atenção ainda, a capacidade de parte da sociedade
em creditar à vítima a culpa do seu próprio fim. O término do relacionamento, suas atitudes, suas escolhas,
seu novo relacionamento, o local e o horário onde estavam no momento dos crimes, tudo acaba se tornando
uma ‘desculpa’ para tirar a sua vida. E, mais uma vez, a
mulher acaba sendo apontada como a responsável, seja
ela quem for, desde que seja mulher. Até quando isso será
uma prática na humanidade?!

A saúde da nação
Comecemos com uma analogia:
os municípios formam a massa corporal da Federação, os Estados ocupam o lugar do coração e o cérebro é
a União. Se a massa corporal padece
de mazelas ou se o coração sofre
graves distúrbios, o cérebro não terá
condições de resistir. Fenece. Pois
bem, por melhores que sejam expectativas em torno do governo Bolsonaro, as partes do corpo nacional
carecem de intenso tratamento. Essa
é a condição para termos um país
com boa saúde financeira e capaz
de suportar os abalos que costumam
levar nossa economia para a UTI.
Em outros termos: a vitalidade
de um país exige que todas as partes
que o compõem sejam devidamente
cuidados. A saúde da Federação
há de contemplar uma receita sistêmica, global, sem o que aparecerão descompassos, comprometendo
sua sanidade. Donde se extrai esta
inferência: os entes federativos precisam passar por rígido programa de
controle de saúde fiscal-financeira,
melhorar índices de produtividade e,
dessa forma, garantir condições para
seu desenvolvimento.
O diagnóstico é péssimo. A
dívida bruta de Estados e municípios com a União chegou a R$
908 bilhões. Centenas de prefeituras do país (entre as 5.568) e mais
da metade dos Estados deixam de
cumprir a Lei de Responsabilidade
Fiscal, estourando o limite de gastos com pessoal e ingressando no
inferno da insolvência. As administrações não podem destinar mais
de 60% da receita corrente líquida à
folha de pessoal. Em alguns Estados,
o comprometimento ultrapassa 75%,
chegando-se ao estouro da boiada,
como é o caso do Rio Grande do
Norte, onde este índice é de 86%.
A crise fiscal de municípios e
Estados se agrava há tempos. De
2010 a 2016, as receitas primárias
de Estados mantiveram-se estáveis,
mas o orçamento com pessoal ativo
e inativo cresceu 6,5 pontos que,

* Gaudêncio Torquato

somados ao custeio, aumentou a
despesas em 9,9 pontos percentuais. Em outros números, a média do
crescimento real com gasto de ativos
e inativos aumentou em 57%. Em
5 Estados, esse gasto ultrapassou
80%. O PIB real cresceu apenas
52,61% no mesmo período. Estados poderosos no passado, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul afundam no poço do desequilíbrio fiscal-financeiro. Outros, como
o RN, estão na UTI dos doentes terminais.
Explica-se assim a precariedade
dos serviços públicos. Cada vez mais
há menos recursos para a execução
de políticas públicas, abrindo imensas crateras no bojo social, com
danos visíveis nas frentes de saúde e
segurança pública. Uma estética de
miséria emoldura os corredores de
hospitais, superlotados de doentes,
enquanto nas vias públicas a população assiste à depredação de patrimônios. Uma calamidade.
O maestro Paulo Guedes atua na
esfera cerebral da Nação, devendo
arrumar propostas para a recuperação de Estados e Municípios,com
realce para ações na área da tributação, incentivos aos segmentos de
mão de obra intensiva, e corte de
braços de estatais, com sua passagem para a iniciativa privada. Um
Estado menor constitui alavanca do
empreendedorismo. O país carece
de investimentos para animar o
ambiente de negócios. E de outras
iniciativas como melhoria do regulamento ambiental, revisão da lei de
falências etc.
Prioridade nº 1: aprovar a
Reforma da Previdência, decisiva para
viabilizar a administração federal.
Em suma, a saúde da Nação
exige que todas as partes do corpo
recebam remédios adequados.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor político
e de comunicação.

Planeje sua vida jurídica em 2019
* André Lopes Martins
Há pouco dias concluímos mais
um ano, no qual muita coisa aconteceu. Na política, nos esportes, nas
artes, na vida em sociedade, diversos
foram os fatos marcantes do ano que
se encerrou. Entretanto, por mais que
tenhamos vivido e vivenciado, a sensação nessa época é a de que o ano passou “voando” e de que ainda há muito
o que se fazer.
Ora, ainda bem, não é? Não podemos nos permitir uma vida na qual não
haja nada a ser feito, a ser produzido,
material ou imaterialmente falando.
Essa é, com efeito, uma época de
reflexões, como “o que fiz” ou mesmo
“o que deixei de fazer”. Todavia, não
pode ser uma época de lamentações.
Antes, deve ser, como dito, uma época
para refletirmos sobre nossos acertos e
erros, e sobre o que aprendemos com
eles. É tempo, também, para programação do ano que acaba de começar.
Quando um novo ano se inicia,
geralmente é acompanhado de inúmeras promessas e planejamentos.
Promessas de resgatar uma amizade
perdida, de visitar mais os familiares, de
ser mais gentil, de retomar os estudos,
de voltar a fazer atividades físicas e de
fazer, de verdade (!), aquele regime. E
para a sua vida jurídica, qual será o seu
planejamento para o ano de 2019?
Sim, vida jurídica! Todos nós a
temos, queiramos ou não, e as “ferramentas” legais estão à nossa disposição para tornar essa vida ainda melhor.
É hora de pensar, de planejar o que
faremos durante este ano. Há instrumentos jurídicos que podem facilitar
em muito a nossa vida e da nossa família no ano que começa. É tempo, por
exemplo, para se pensar em casar ou
constituir união estável, ou em ingressar em um processo de adoção. De

se pensar em fazer doações em vida,
deixar testamento, constituir empresas
ou holdings familiares para a administração de bens, entre outros atos e
contratos.
É tempo, igualmente, para se
avaliar como se encontra constituída a
vida familiar, os casamentos dos filhos,
as uniões estáveis, os regimes de bens
dos casais, a organização societária
das empresas da família.
A compra e venda de um imóvel,
os documentos pendentes, as escrituras não registradas, as consequências
tributárias. Todas essas são questões
importantes, que às vezes são por nós
deixadas de lado, mas que podem
ter enorme impacto em nossas vidas.
Vamos tirá-las da gaveta e realizá-las,
da melhor forma possível. Para isso,
é vital a consulta a profissionais especializados, como advogados, corretores, imobiliárias, contabilistas, entre
outros, e o serviço desses profissionais
deve ser considerado um investimentos, não uma despesa.
Não estabeleça metas abrangentes demais ou em grande quantidade.
Foque naquela questão pendente mais
importante e a resolva. Hierarquize as
prioridades e vá solucionando, uma de
cada vez.
Com tudo isso em mente, não
esqueça: neste compromisso que fará
com você mesmo, como num verdadeiro contrato, nos termos do artigo
427 do Código Civil, promessa é
dívida!
* André Lopes Martins é sócio
do escritório Guimarães & Lopes
Martins Advogados Associados,
especialista em Direito Processual Civil e em Responsabilidade
Civil e Direito do Consumidor.

Sandro A.
Carrilho
SILÊNCIO FÚNEBRE
O clima na Câmara Municipal de Carambeí, na sextafeira (11), era de silêncio
fúnebre. Ninguém quis falar
nada sobre a decisão do juiz
Rodrigo Yabagata Endo que
determinou a suspensão dos
efeitos do decreto de cassação do mandato de Jeverson
Gomes da Silva ao cargo de
vereador por Carambeí. O presidente limitou-se a dizer que
não tinha sido intimado e uma
advogada de que não comentaria o caso.
CANDIDATOS
Terminada as eleições para
deputado, senador, governador
e presidente, a corrida agora é
para prefeito em 2020. Dos
que já colocaram os seus nomes
em jogo, apenas peixes peque-

nos, mas com potencial. O
ex-vereador e radialista Zé da
Cuia (PP), o vereador César
do Povo, e Samir Chuery, que
tem uma estreita relação com
Aline Sleutjes, já estariam no
páreo. Quanto aos grandes,
esses se matêm quietos.
QUASE NA CHINA
Quem embarcou ontem
para São Paulo e Amsterdã e
hoje para Beijing, na China,
é a deputada federal Aline
Sleutjes. A viagem não tem
nenhum viés ideológico e ela
faz sua primeira viagem internacional na companhia da
senadora Soraya Thronicke e
mais nove deputados federais.
A agenda de Aline no país asiático começa dia 16 e prossegue até 24, retornando no dia
25 de fevereiro.

Divulgação / Diego

Maria Juraci Antunes, ganhadora do carro zero km da Promoção
do Supermercado Rizolar, chora ao entrar no automóvel. Foi a primeira vez, em 75 anos, que ela ganhou um prêmio.

15/01 - Dia dos Adultos / Dia Mundial do Compositor
16/01 - Dia dos Cortadores de Cana-de-açúcar
17/01 - Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
15/01

Clima

Temperatura

Umidade

31 ºC
19 ºC

95%
98%

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

Quarta
16/01

33

ºC

19 ºC

100%
97%

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

Quinta
17/01

33 ºC
18 ºC

96%
84%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 14/01/2019

TERÇA-FEIRA, 15 A 17 DE JANEIRO DE 2019

3

DEPUTADA CHEGA AO PAÍS ASIÁTICO NO DIA 16

Aline Sleutjes mantém agenda na China
Divulgação / Arq. Pessoal

Deputada
viaja com
comitiva de
congressistas
Da Assessoria
Quem embarcou ontem
(14) para Beijing, capital da
China, foi a deputada federal
Aline Sleutjes (PSL), à convite do empresário de Brasília Vinícius Aquino, detentor
da marca MBL (Movimento
Brasil Livre), que escolheu os
congressistas segundo critérios
de amizade, expressão política,
representatividade e capacidade
de influenciar a sociedade e as
redes digitais "sem nenhum viés
ideológico”.
Ela que faz uma viagem
internacional pela primeira vez,
visita o país asiático na busca

Aline Sleutjes exibe passaporte, durante embarque

de estreitar laços comerciais,
e discutir assuntos como agronegócio, exportação, educação,
segurança e tecnologia. Não se
trata de uma viagem parlamentar oficial, pois a deputada ainda
não tomou posse, o que ocorrerá
somente em 1º de fevereiro.
A viagem custeada pelo
governo chinês começou no dia
14 e segue até o dia 25. Aline
embarcou às 21h05 do Aeroporto de Guarulhos, em São
Paulo, com conexão em Amsterdã e destino final Beijing, na
companhia da senadora Soraya
Thronicke, e também dos deputados Daniel Silveira, Carla
Zambelli, Tio Trutis, Felício
Laterça, Bibo Nunes, Charlles
Evangelista, Marcelo Freitas,
Sargento Gurgel, (todos do
PSL), e Luís Miranda (DEM),
além do deputado Alexandre
Serfiotis (PSD).
A agenda inicia no dia 16
de janeiro quando os congres-

TC-PR alerta sobre excesso
de gastos com pessoal

Elizabeth Schmidt assume prefeitura
Ponta Grossa - Em solenidade realizada na sextafeira (11), o prefeito Marcelo
Rangel formalizou a transmissão de cargo para a vice
Elizabeth Schmidt. A partir
da assinatura da transmissão, Elizabeth responderá
como prefeita em exercício
pelo período de 17 dias, de
14 a 31 de janeiro, quando
Marcelo Rangel retorna de
seu período de férias constitucional. O Decreto Legislativo foi aprovado no dia 17 de
dezembro de 2018.
Esta é sexta vez que a professora assume como prefeita
interina. Nas demais vezes

Divulgação

CAITO QUINTANA

Governador
decreta luto
oﬁcial
Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior lamentou a morte
do ex-deputado estadual e exchefe da Casa Civil, Caito Quintana, e decretou luto oficial no
Estado. Caito Quintana morreu aos 72 anos após sofrer um
infarto, domingo (13). O governador Ratinho Junior destaca a
trajetória política de Quintana e os
serviços prestados ao Paraná como
parlamentar e como integrante do
Governo do Estado.
Natural de em Santo Augusto,
no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos
Caito Quintana era filho de Daindo
Bueno Quintana e Nadir Terezinha
Fucillini Quintana, Luiz Carlos
Caito. Era formado em Direito.
Em 1966 Caito se mudou para
Planalto, no Sudoeste do Paraná,
onde exerceu por anos a profissão
de Tabelião.
Em 1972 se elegeu pela primeira vez vereador e foi presidente
da Câmara Municipal e da Associação de Vereadores do Sudoeste do
Paraná. Em 1982 foi eleito deputado estadual com mais de 30 mil
votos e reeleito para mais sete mandatos, nos anos de 1986, 1990,
1994, 1998, 2002, 2006 e 2010.
Entre 1991 a 1994 e entre 2002
e 2006 ele foi chefe da Casa Civil
nos governos de Roberto Requião.
Foi vice-presidente da Assembleia e assumiu a presidência
interinamente duas vezes. No ano
passado disputou uma vaga na
Câmara Federal e não foi eleito.

Prefeita em exercício, Elizabeth Schimidt, já despacha
em que esteve à frente da gestão municipal, a atuação foi
tranquila, em exceção a mais
recente que coincidiu com a
greve dos caminhoneiros, em

2018. Para o atual mandato,
o objetivo de Elizabeth é dar
ao planejamento que já vinha
sendo executado desde o ano
passado. “Recebi a confiança

do prefeito Marcelo Rangel
para substituí-lo e as expectativas não são somente para
esses 18 dias, mas sim com
o compromisso que assumi
desde o começo, que é estar
ao lado da Prefeitura todos os
dias do mandato”, afirma.
A prefeita em exercício
recorda ainda que uma das
ações mais importantes no início do mandato é a retomada
das obras na Rua do Rosário e
na Avenida Carlos Cavalcanti,
que retornam nesta terçafeira (15), além das aberturas
de licitações voltadas para a
Infraestrutura e Planejamento.
“É tudo aquilo que a população mais precisa para se locomover pela cidade”.

NA POSSE DE RENÊ DE OLIVEIRA GARCIA

Governo diz que Estado deve
facilitar o 'desenvolvimento'
Divulgação

Da Assessoria
O
governador
Carlos
Massa Ratinho Junior afirmou
na sexta-feira (11), ao dar
posse formal ao secretário da
Fazenda, Renê Garcia Junior,
que um dos grandes desafios
do gestor público é facilitar o
desenvolvimento do setor produtivo e simplificar a relação
estado-empresa.
Ele também reforçou que o
papel da secretaria é essencial
para a gestão. “Acima de tudo,
dar tranquilidade para que o
Governo possa organizar as
contas públicas e planejar os
investimentos necessários para
atender aos paranaenses”,
afirmou o governador.
Ratinho Junior destacou a
experiência técnica e acadêmica
do novo secretário para levar a
termo esses desafios. “É professor da FGV, que traz na
bagagem uma grande vivência
na área de finanças”, disse.
A modernização da Secretaria da Fazenda e criação de
critérios de racionalização dos
processos de tributação são
metas de trabalho, segundo o
secretário Garcia Junior. “Buscaremos soluções alternativas
para a geração de receitas do
Estado a fim de fazer frente as
demandas, principalmente de
programas sociais e de investimento do Estado”, declarou.
O desafio de trabalhar

Guangzhou, visitar os projetos
de desenvolvimento econômico
social. Dia 24 de janeiro vão
de trem-bala para a cidade de
Shenzhen, em uma visita técnica à empresa de tecnologia
HUAWEI, retornando ao Brasil
no dia 25 de janeiro.
"É com grande emoção e
alegria que recebi este convite para compor esta distinta
equipe. Levo o desejo de
conhecer uma nova cultura,
podendo trazer ao Brasil novas
experiências e oportunidades.
Utilizarei esta viagem para fazer
novos contatos, principalmente
na área agrícola, educação e
exportação, que poderão auxiliar nosso Estado e consequentemente nosso País. Se Deus
quiser será a primeira de muitas oportunidades para representar o nosso País, farei o meu
melhor!” menciona a Deputada.
Informações da Assessoria de
Imprensa.

PUBLICADO EM 8 DE JANEIRO

DESDE SEGUNDA-FEIRA

Da Assessoria

sistas chegam em Beijing e
vão visitar à Grande Muralha.
Dia 17 será uma apresentação
sobre as relações da ChinaAmérica Latina e Caribe e uma
audiência com os chefes da
Divisão dos Assuntos da América Latina e Caribe. Dia 18
inicia com uma visita técnica à
CEC-China Electronics Corporation, audiência e almoço com
o Sr. LI JUN, Vice-ministro do
Departamento
Internacional
do Comitê Central do Partido
Comunista da China, visita técnica à COFCO-Corporation
e visita à Comissão das Relações Exteriores da Assembleia
Nacional Popular da China.
No sábado (19), será
uma visita na Universidade de
Bejing. Dia 20 e 21 de Janeiro
irão de Beijing a Zhuhai, visitar os projetos da “Iniciativa
do Cinturão e Rota” e projetos de segurança pública. Já no
dia 22 e 23 irão de Zhuhai a

Renê de Oliveira Garcia Junior tomou posse
em um projeto inovador no
governo de Ratinho Junior foi,
afirmou o secretário, a motivação que o fez aceitar o convite
para comandar a pasta. “O que
eu sinto aqui no Paraná é um
estímulo muito grande de uma
pessoa jovem e talentosa, querendo desenvolver um programa
de modernização no Estado.
Como gosto de desafios, achei
que poderia, de alguma forma,
contribuir para concretizar esse
projeto, com a cara de um novo
Brasil”, afirmou.
Experiência
Renê Garcia Júnior acumula
mais de 14 anos de experiência no setor público, como presidente de autarquias federais
e como secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão
do Rio de Janeiro no ano de

2002. Também ocupou cargos
executivos de empresas privadas e tem trajetória de mais
de 40 anos na vida acadêmica,
mais recentemente, como coordenador de projetos e estudos
econômicos na FGV Rio.
Graduado em Administração de Empresas pela Escola
Brasileira de Administração
Pública e em Economia pela
Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ), Garcia
Júnior tem doutorado em Economia pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), mestrado em
Economia e especialização em
Mercado de Capitais e Estratégias Operacionais pelo Instituto
Europeu de Administração de
Empresas de Fontainebleau, na
França, considerada uma das
melhores escolas de gestão de
negócios no mundo.

O Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR)
expediu alerta de despesa de
pessoal ao Estado do Paraná em
razão da extrapolação de 90%
do limite de 49% da receita corrente líquida (RCL) com despesas de pessoal em 2018. Esse
é o segundo alerta de despesa
de pessoal expedido ao governo
estadual em 2018; e refere-se ao
período que abrange desde o terceiro quadrimestre de 2017 até
o segundo quadrimestre do ano
passado.
O Executivo estadual foi alertado para que não ultrapasse 95%
do limite, passando a sujeitar-se
às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e não
extrapole 100% desse limite, o
que o sujeitaria às determinações
constitucionais.
A LRF estabelece (artigo 20,
II) o teto de 49%, 6% e 3% da
RCL para os gastos com pessoal
dos poderes Executivo, Legislativo
– incluindo o TCE-PR – e Judiciário Estadual, respectivamente. O
limite desses gastos para o Ministério Público Estadual é de 2% da
RCL. A LRF também estabelece
(artigo 20, III, “a” e “b”) o teto
de 54% e de 6% da RCL para os
gastos com pessoal dos poderes
Executivo e Legislativo Municipal,
respectivamente.
O Governo do Estado do
Paraná atingiu 94,20% do limite
de gastos com pessoal – 46,16%
da RCL – no período de verificação compreendido entre setembro
de 2017 e agosto de 2018.
Se o Executivo estadual ultrapassar 95% do limite, serão vedados (parágrafo único do artigo 22
da LRF): concessão de vantagens,
aumentos, reajuste ou adequações
de remuneração a qualquer título;

criação de cargos, empregos ou
funções; alteração de estrutura
de carreira que implique aumento
de despesa; provimento de cargo
público, admissão ou contratação
de pessoal, ressalvada reposição
de aposentadoria ou falecimento
de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança; e contratação de hora extra, ressalvadas
exceções constitucionais.
Caso ultrapasse o limite em
100%, o governo estadual deverá
reduzir os gastos com pessoal,
conforme determina a Constituição Federal.
O estado e os municípios
são alertados pelo Tribunal para
que adequem seus gastos e as
despesas com pessoal não alcancem o limite em relação à RCL.
Nos entes federativos onde isso
ocorre, a Constituição Federal
estabelece (parágrafos 3º e 4º do
artigo 169) que o poder Executivo
deverá reduzir em, pelo menos,
20% os gastos com comissionados e funções de confiança.
Caso não seja suficiente para
voltar ao limite, o ente deverá exonerar os servidores não estáveis.
Se, ainda assim, persistir a extrapolação, servidores estáveis deverão ser exonerados. Nesse caso,
o gestor terá dois quadrimestres
para eliminar o excedente, sendo
um terço no primeiro, adotando
as medidas constitucionais.
Com relatoria do conselheiro
Artagão de Mattos Leão, a expedição do Alerta foi aprovada por
unanimidade pelo Tribunal Pleno,
na última sessão de 2018, realizada em 12 de dezembro. O
Acórdão nº 3792/18 - Pleno foi
publicado em 8 de janeiro, na
edição nº 1.973 do Diário Eletrônico do TCE-PR, veiculada no
portal www.tce.pr.gov.br.

EM ENTREVISTA A UM SITE

Aliel destaca importância
de implementar o PNE
Membro titular da Comissão de Educação na Câmara dos
Deputados desde o início do primeiro mandato, o deputado federal
Aliel Machado (PSB) destacou a
importância da execução do Plano
Nacional de Educação (PNE)
como prioridade para o país. Aprovado pelo Congresso Nacional em
2014, o Plano tem vigência de 10
anos, mas ainda está aquém de ser
implementado integralmente.
Em entrevista a um site, Aliel
alertou que o maior desafio é
implementar o PNE. “O Plano
foi debatido de maneira muito

ampla em todo o Brasil. Entendeu as particularidades, os problemas da educação brasileira
desde o nível básico até a educação superior. Com a execução
do PNE nós resolveríamos, pelo
menos em parte, os problemas
educacionais do Brasil. Acontece
que com a crise econômica, nós
estamos naufragando na tentativa
da implementação e as metas ali
estabelecidas não serão possíveis
por vários fatores, um deles, talvez
o principal, a retirada de recursos.
Sem dinheiro não dá para fazer
política pública”, avaliou.
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RAINHA E MARCHINHAS

Tibagi abre inscrições do Carnaval
Divulgação

'A Broadway
é aqui' será o
tema desse ano
do carnaval

NOVO GOLEIRO JÁ CHEGOU

Operário vence
amistoso
contra o Maringá

Da Assessoria

Divulgação / José Tramontin

Tibagi - A Prefeitura
abriu oficialmente, na semana
passada, os trabalhos para o
Carnaval 2019, que terá como
tema “A Broadway é aqui”.
Tudo está sendo preparado por
uma comissão organizadora e
algumas novidades prometem
agradar o público em geral. As
primeiras atrações já confirmadas serão os concursos de
Rainha do Carnaval e de Marchinhas, que acontecerão no
mesmo dia, 16 de fevereiro,
na Praça Edmundo Mercer.
As inscrições para ambos os
concursos abrem nesta segunda-feira (14) e vão até 1° de

Concurso de Marchinhas
é outra atração

Ano passado as majestadas foram coroadas pelo prefeito Rildo e a vice Helynez Ribas

fevereiro.
Algumas mudanças ocorrerão no concurso da Rainha
do Carnaval 2019. Desta vez
não haverá idade limite para
a participação, basta ter mais
de 18 anos e estar totalmente

ATÉ 2020

Prefeitura de PG projeta 40
campos de futebol society
Da Assessoria
Ponta Grossa - O prefeito
Marcelo Rangel entregou no
domingo (13) à comunidade da
Vila Borato o vigésimo campo
público de futebol society pontagrossense, um projeto pioneiro
no Paraná que está sendo viabilizado graças a verbas orçamentárias destinadas pelo deputado
federal Sandro Alex.
No seu pronunciamento
Rangel falou da satisfação por
inaugurar mais uma unidade do
Projeto Nosso Campinho nos
bairros ponta-grossenses. “É
um programa que transforma
as vidas dos jovens, na comunidade, com cunho social, de
bem-estar, de qualidade de vida
e de segurança pública, que até
2020 deve fechar com quarenta
campos espalhados por toda a
cidade, contamos com o apoio
direto do deputado Sandro Alex,
com ele iniciamos o projeto, que
foi avançando com a participação de líderes, de vereadores e
da comunidade em geral, continuamos a expandir o projeto
e quem ganha são os jovens, as
famílias e a Ponta Grossa, que é
uma as poucas cidades do Brasil que conta com uma estrutura

invejável em relação a campos de
futebol society espalhados pelos
bairros; e muitos mais serão
construídos, transformando o
‘Nosso Campinho’ em sucesso
absoluto”, concluiu o prefeito.
O deputado Sandro Alex
anunciou mais recursos para a
implantação de campos, atendendo comunidades que não
foram contempladas nesta primeira etapa do programa. “Hoje
os moradores dos bairros têm a
condição de utilizar gratuitamente
campos públicos de alta qualidade, o que antes era privilégio de
quem podia pagar a mensalidade
de clubes sociais ou o aluguel de
particulares; é importante que a
comunidade preserve o patrimônio que é de todos”, completou o
parlamentar.
Denominado Vereador Albino
Szesz Neto, o campo da Vila
Borato atende a comunidade da
Chapada e conta com gramado
sintético, alambrado e iluminação
noturna, propiciando a utilização
por crianças, jovens e adultos e
a implantação de uma unidade
da “Escola da Bola”, programa
desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Esportes em parceria com as divisões de base do
Operário Ferroviário.

'PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA'

Klabin abre novo Pitch Day
Da Assessoria
A Klabin, maior produtora
e exportadora de papéis para
embalagens do Brasil e única
companhia do País a oferecer ao
mercado uma solução em celuloses de fibra curta, fibra longa
e fluff, abriu no dia 14 as inscrições para mais uma edição do
“Klabin Pitch Day”. Dessa vez,
o programa de inovação aberta
visa atrair fornecedores e startups
que ofereçam soluções para redução de embalagens plásticas de
materiais que chegam à companhia, sejam eles matérias-primas
ou itens para manutenç&atild e;o,
reparo e operações.
O principal objetivo da iniciativa é fomentar a adoção de
soluções sustentáveis em toda a
cadeia, trazendo fornecedores
atuais e novos parceiros para
pensarem, juntos, em opções que
reduzam a geração de resíduos,
ajudando na preservação do meio
ambiente e se adaptando a uma
tendência mundial.
“A ação fortalece a frente de

Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação da Klabin. A conexão
aberta com parceiros, adotada no
formato do Pitch Day, possibilita
o contato com novas alternativas,
que nos ajudam a solucionar desafios importantes, aderentes ao
desenvolvimento da Companhia”,
afirma Renata Freesz, gerente de
Inovação.
A empresa visa assegurar os
padrões de produção e também de
consumo sustentáveis, sendo este
um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 12), da
Organização das Nações Unidas
(ONU). Em 2016, a Klabin aderiu voluntariamente aos ODS para
mobilizar governos, empresas e
sociedade civil em torno de uma
agenda mundial com 17 objetivos
para uma trajetória sustentável.
“Inovação e sustentabilidade
são dois dos principais pilares da
Klabin. Temos investido fortemente
em pesquisa e desenvolvimento,
visando oferecer produtos cada vez
mais sustentáveis”, assegura Júlio
Nogueira, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente na Klabin.

apta para viagens e participações em outros eventos organizados pela Prefeitura durante
o ano. As inscrições para o
pleito da rainha do maior
Carnaval dos Campos Gerais
serão realizadas na Secretaria

de Turismo (Setur). Regulamento Concurso Rainha do
Carnaval.
Concurso de Marchinhas
Outro concurso tradicional
da festa de Momo tibagiana é

o de Marchinhas, que chega,em
2019 a sua sexta edição. Composições devem ser originais,
inéditas e o tema será livre.
Interessados devem se inscrever no Departamento de
Cultura, entre 14 de janeiro e
1° de fevereiro, obedecendo as
regras que constam no regulamento. Regulamento Concurso
Marchinhas.

PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Saúde adquire van adaptada
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde recebeu
uma van adaptada para realizar o transporte de portadores
de necessidades especiais. O
veículo, adquirido com recursos do Governo Federal, através de emenda do deputado
Aliel Machado, foi entregue na
manhã desta sexta-feira (11),
em frente ao Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede da Prefeitura.
Com o valor de R$184,3
mil, a van conta com várias
adaptações para oferecer conforto aos usuários, como elevador para cadeirantes, cintos
especiais para fixar as cadeiras,
além de outros itens. O veículo
conta com 15 lugares, sendo
que três deles são adaptáveis.
A secretária de Saúde,
Fabiani Bach Czlusniak, revelou que “a princípio a van será
utilizada para realizar o transporte de pacientes que realizam

NoNoNoNonONoNnonononononOnonO
hemodiálise em Ponta Grossa
e que chegam a ir três vezes
para o município vizinho por
semana, além de pacientes que
realizam de radioterapia e quimioterapia”, disse.
Já o vice-prefeito Marcos
Levandoski, que estava presente durante a entrega da van,
falou sobre a economia que o
veículo irá gerar aos cofres
públicos. “O transporte de

pacientes que necessitavam de
vans para realizar tratamentos
em Ponta Grossa era realizado com vans contratadas de
empresa terceirizada. Com o
novo veículo, deixaremos de
gastar com este tipo de serviço,
além de oferecer mais comodidade e segurança aos portadores de necessidades especiais
por ser uma van totalmente
adaptada”, disse.

ASSISTÊNCIA CONTRA DENGE

Regional da Saúde reforça capacitação
Da Assessoria
Equipes dos 12 municípios
da Regional da Saúde em Ponta
Grossa participaram nesta segunda-feira (14) de capacitação da
assistência no manejo clínico ao
paciente com suspeita de dengue.
A medida se tornou necessária porque a região não havia registrado a
circulação do vírus da doença e no
momento existem nove casos em
investigação.
Desse total, três casos foram
confirmados e um deles, justamente o ocorrido em Ponta
Grossa, é autóctone, ou seja, a
doença foi contraída no próprio
município. Os outros casos suspeitos em análise – em Carambeí,
Castro e Palmeira, entre eles – são
todos de pessoas que viajaram.
O programa de capacitação, de
acordo com a enfermeira Silmara
Ferreira de Carvalho, da Vigilância
Ambiental da Secretaria de Estado
da Saúde, pretende sensibilizar
médicos, enfermeiros e técnicos
para o reconhecimento dos sinais
e sintomas da dengue, zika e chikungunya, para que a doença, caso
registrada, não evolua para situação de gravidade.
O mesmo tipo de reforço também será ministrado nesta semana

na Regional de Cornélio Procópio,
que investiga a morte de uma adolescente sob suspeita de dengue.
O resultado dos exames indica não
tratar-se da doença, mas o estudo
do caso ainda não foi fechado.
Desde agosto do ano passado,
o Paraná confirmou a ocorrência
de 129 casos de dengue distribuídos em 38 municípios, especialmente do Norte, Noroeste e Oeste
do Paraná. Mas, até o momento,
apenas Uraí atingiu a situação de
alerta de epidemia.
População
A Secretaria de Estado da
Saúde também reforça o papel que
a população tem para minimizar a
incidência da dengue no Paraná.
A proliferação do mosquito transmissor aumenta muito no verão e
é absolutamente necessário que
as pessoas eliminem todo tipo de
água parada como vasos, garrafas,
lixo, bebedouros de animais, onde
larvas do mosquito se criam.
Os casos mais graves costumam
ocorrer em determinados grupos
de risco, composto por idosos, gestantes, lactentes menores (29 dias
a 6 meses de vida), dependentes
químicos e pessoas com algum tipo
de doença crônica pré-existente,
como hipertensão arterial, diabetes

mellitus, anemia falciforme, doença
renal crônica, entre outras.
No entanto, a orientação é
que todos busquem atendimento
de saúde logo que apresentem os
primeiros sintomas. O diagnóstico
precoce e o tratamento em tempo
oportuno reduzem significativamente as chances de agravamento
do caso.
Os sintomas são febre acompanhada de dor de cabeça, dor
articular, dor muscular e dor atrás
dos olhos ou mal-estar geral. Esses
sinais não podem ser desprezados.
O verão, com temperaturas
mais altas e o clima chuvoso, propicia o acúmulo de água e o desenvolvimento do mosquito Aedes
aegypti, transmissor de doenças
como a dengue, a zika e a chikungunya. E quem viaja deve redobrar
cuidados para evitar o avanço da
doença, tanto no seu imóvel, que
ficará desabitado, como na casa
alugada para a temporada.
Entre os criadouros mais
comuns estão vasos e pratos de
plantas, garrafas pet, copos plásticos, sacolas, latas e outros materiais recicláveis. Também existem
outros vilões que nem sempre estão
à vista, como calhas entupidas, ocos
de árvores, bromélias e bandejas
externas de geladeira.

Vitória animadora
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário venceu o Maringá FC
por 2 a 0, na tarde deste sábado,
em jogo-treino no Estádio Germano Krüger. A partida faz parte
da preparação do Fantasma para
a temporada de 2019.
O alvinegro abriu o placar
aos 29 minutos do primeiro
tempo, quando Lucas Batatinha
cruzou pela esquerda, Chicão
cabeceou e a bola sobrou para
Bruno Batata marcar de cabeça.
Antes do fim da partida, aos
47 minutos do segundo tempo,
Pedrinho recebeu lançamento
de Serginho Paulista pela direita
e cruzou para Dione dominar e
marcar o segundo.
O Fantasma iniciou o jogotreino com Simão, Danilo Báia,
Alisson, Sosa, Peixoto, Chicão,
Índio, Xuxa, Jean Carlo, Lucas
Batatinha e Bruno Batata. No
segundo tempo, entraram Léo,
Rodrigo, Allan Vieira, Jardel,
Serginho Paulista, Robinho,
Pedrinho, Dione e Schumacher.
Em entrevista coletiva após
a partida, o técnico Gerson
Gusmão falou sobre a preparação para o estadual. “Entramos
agora na semana da competição.
Eu acho que tivemos alguns pontos bons, interessantes, outros
nem tanto. Hoje, algumas coisas
não me agradaram, e é função
do técnico detectar e melhorar. A
gente procurou colocar a equipe
que, pela produção da semana e
por aquilo que a gente viu nos
jogos-treino, é a mais preparada. Tivemos uma resposta boa
de alguns atletas, e outros que
entraram também me agradaram
e mostraram qualidade. Pode ser
que a gente altere uma ou duas
posições em relação à equipe que
deve iniciar domingo. A competição é muito curta, nós temos que
começar bem e vamos em busca
disso”.
Preparação e
competições oficiais
Nesta pré-temporada, o
Operário tem três vitórias e
dois empates em jogos-treino.
Em dezembro, fora de casa, a
equipe venceu pelo placar de 1 a
0 o FC Cascavel e o Atlético-PR
Sub-20 e empatou em 1 a 1
com o Maringá. Nas partidas em
casa, realizadas em janeiro, além
da vitória deste sábado contra
o time maringaense, o alvinegro
também recebeu o FC Cascavel
e empatou sem gols.
O Fantasma estreia no Campeonato Paranaense no dia 20 de
janeiro contra o Paraná Clube, às
17 horas, na Vila Capanema. Em
2019, o Operário também disputa
o Campeonato Brasileiro da Série
B, que inicia em 27 de abril.
Novo goleiro e supervisor
O Operário Ferroviário apresentou, em coletiva de imprensa
na tarde deste sábado (12),
dois reforços: o goleiro Thiago
Braga e o supervisor de futebol
Tiago Alencar. Os profissionais
integram a equipe profissional
do Fantasma na temporada de
2019.
O goleiro Thiago Braga tem
34 anos e estava em pré-temporada na URT-MG. O atleta
chegou ao clube na última quinta-feira (10).
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Divulgação / Diego Silva

Cupom que deu a Maria o automóvel 0 km

Milhares de cupons foram lançados para um único vencedor
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Divulgação / Diego Silva

Público acompanhou o sorteio apreensivo

IDOSA FOI SURPREENDIDA COM A NOTÍCIA POR UMA VIZINHA

Aposentada ganha carro do Rizolar
Divulgação / Diego Silva

Maria J. Antunes
prencheu
41 cupons na
última semana

um deles”. Riva disse que se
pudesse daria um carro para
cada um, mas como não é possível, teve que sortear.
Quanto ao prestigiamento
da deputada federal Aline
Sleutjes no sorteio, Riva destacou que “Aline é uma pessoa

que está trabalhando por Castro e região, e é uma cliente
de muitos anos. Desde pequenininha ela sempre comprou
no Rizolar, é boa gente, e eu
agradeço e a parabenizo pela
coragem e pela qualidade que
ela tem”.

Da Redação
A família Rizolar esteve em
festa na noite de sábado (12),
quando foi conhecida a ganhadora do automóvel Chevrolet
Onix, zero quilômetro. O sorteio
aconteceu no estacionamento
ao lado do supermercado, em
meio a muita expectativa para
conhecer quem levaria para
casa o carro da promoção ’35
Anos de Família Rizolar’ e também uma motocicleta Honda
Fan, oferecida pelo suco Trink,
da Parati. Antes dos dois sorteios, muitos brindes foram
distribuídos ao público que
marcou presença.
Maria Juraci Antunes, de
75 anos, moradora em Castro,
foi surpreendida quando retornava da igreja. Perguntada por
uma vizinha na rua qual era o
seu nome completo, e vendo
uma aglomeração de pessoas
próximo a sua casa, a ganhadora do carro chegou a pensar
o pior, até que foi informada
que era ganhadora do carro da
Promoção do Supermercado
Rizolar.
Já no supermercado e após
ser abraçada pelos proprietários do Rizolar – Rivadário
(Riva) Imbonízio, Elizabeth e a
filha Silmara -, Maria que perdeu o marido há sete meses,

SEGUNDO PRÊMIO DA NOITE

Moradora do Cantagalo I
foi a ganhadora da moto

Maria Juraci Antunes, emocionada, abre a porta do carro ao lado de Riva, Elizabeth e Silmara

não continha a emoção. Para o
Página um afirmou que nunca
tinha ganho um prêmio na
vida, que todo ano preenchia
os cupons. Maria não soube
precisar com quantos cupons
participou, mas que na última
semana tinha preenchido 41,
trazidos pelo filho. Ela creditou o prêmio como sendo um
milagre de Deus, enfatizando
que sempre foi compradora do
Rizolar, que quando não vinha
com o seu esposo às compras,
ela ou a família se encarregava
de fazer. Juraci não sabe dirigir,
e ainda não definiu o que fazer
com o carro.
Sorteio do carro
Após a distribuição dos
brindes foi à vez de sortear o
carro. Em cima do palco foram

despejados os 200 mil cupons
e convidadas três crianças
para jogá-los para cima. Uma
delas foi responsável em pegar
o cupom premiado. Antes de
divulgar o nome do ganhador,
foi verificado pelo advogado
Adilson Pilonetto se todos os
dados estavam preenchidos
corretamente e se Maria tinha
respondido ‘Qual o supermercado que além de vender mais
barato ainda distribui prêmios’.
Conhecida a ganhadora, foi a
vez de seu Riva que, contrariando ordens médicas (pois há
quatro dias do sorteio realizava
procedimento cirúrgico na garganta), agradeceu a todos por
participarem da promoção.
Ao Página Um seu
Riva destacou que dois sorteios foram realizados. O de

uma motocicleta doada pela
empresa Parati, parceira do
supermercado há muitos anos,
e o sorteio do carro que coroou
o ano excelente do supermercado, que foi totalmente reformado. “Fiquei muito satisfeito
com a ganhadora do carro,
porque foi merecido, e merecido é aquele que Deus preparou para ganhar, e Deus deu a
sorte para que o cupom dela
fosse o escolhido”. Seu Riva
destacou que “muitas outras
promoções deverão acontecer
ao longo do ano, inclusive um
novo carro poderá ser sorteado
futuramente. Agora, o Rizolar
está preparado e vamos fazer
o que for possível para receber ainda melhor os nossos
clientes castrenses, pois temos
que valorizar e prestigiar cada

Castrenses protestam contra violência
Para protestar contra
os casos de violência contra
mulheres, registrados em Castro nos primeiros dias deste
ano, moradores realizaram
uma caminhada, na manhã
de sábado (12). De acordo
com a técnica de enfermagem,
Itercia da Costa Almeida, uma
das principais articuladoras
do movimento, participaram
do ato cerca de 80 pessoas,
sendo que a maioria, mulheres. Os manifestantes iniciaram a caminhada na Praça
Pedro Kaled, por volta das 10
horas. Depois seguiram com
manifestações e pedidos por
justiça, igualdade e respeito.
Em frente à agência do Banco
do Brasil, onde Márcia Antônia Ribeiro havia sido morta
na sexta-feira (11), o grupo
fez orações, em seguida foram
até a Praça Manoel Ribas,
onde o vereador Maurício
Kusdra, a deputada federal
Aline Sleutjes, Itercia e outras
participantes da caminhada
discursaram. Os discursos
encerraram o ato, por volta
das 12 horas.

Divulgação / Vânia Dias

Em nove dias,
três mulheres são
assassinadas

Cerca de 80 pessoas participaram da caminhada no centro
Durante o protesto o grupo
usou roupas pretas, segundo
Itercia, como manifestação de
luto pelas vítimas da violência no município, além disso,
a intenção do movimento,
segunda ela, é principalmente
encorajar mulheres que passam por situações de ameaça,
perseguição e violência, a efetuarem denúncia. “Pensamos
mais em ser uma forma de
apoio a mulheres que estão
passando por isso, e queremos
incentiva-las a denunciar. Talvez a vítima desse tipo de situação não esteja participando

conosco, mas geralmente tem
uma amiga, mãe ou parente,
que participa e que pode levar
a informação e o nosso apoio
até ela”, destaca Itercia.
Um homicídio e dois
feminicídios só em 2019
Em pouco mais de uma
semana três mulheres foram
mortas de forma violenta em
Castro. Primeiro, um homem
de 29 anos matou a facadas
a namorada, Aline Aparecida
da Luz Moura, e escondeu
seu corpo em uma fossa, na
madrugada de quinta-feira

experimentar os novos sabores,
acho que foi frutas silvestres,
e ai resolvi levar. Foi o cupom
premiado!”. Ela se diz muita
surpresa, pois não estava acompanhando o sorteio, e foi surpreendida com um telefonema
que dizia ser ela a vencedora.
Rosi disse que por enquanto
não sabe o que vai fazer com
a motocicleta. Para o vendedor
da Parati, João Senkio, outras
promoções deverão acontecer
ao longo do ano em parceria
com o Rizolar.
Divulgação / Diego Silva

Rosi mostra o cupom premiado que deu a ela a motocicleta

NO DIA 11

MORTES DE MULHERES EM CASTRO

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

A sorteada da motocicleta
Honda Fan, 125 cc, de com
vermelha, foi Rosi Eliane Alves
Teixeira, moradora no Cantagalo I, também em Castro. Ela
respondeu corretamente a pergunta do cupom ‘Quais empresas que sorteiam uma moto 0
km para você?’. Também em
entrevista ao Página Um, Rosi
disse que o cupom premiado
ela respondeu no dia do sorteio. “A mocinha ofereceu e
como eu já conhecia e consumia
o suco há algum tempo, resolvi

(3). O motivo, segundo o
autor do crime, teria sido
uma discussão, iniciada após
ambos terem ingerido bebida
alcoólica.
Já na quarta-feira (9),
Cristiane Tereza Carneiro de
32 anos, também foi morta a
facadas. Em plena luz do dia e
a poucos metros de sua casa,
quando segundo informações,
voltava do trabalho. Nesse
caso, o autor do crime não
foi identificado e está foragido. De acordo com informações de autoridades policiais
do município, o homem que
matou Cristiane levou com ele
a bolsa da vítima.
E, na sexta-feira (11), uma
terceira castrense foi morta,
após levar tiros do ex-marido
dentro de uma agência bancária do município. O motivo,
segundo informações, teria
sido o fato de o criminoso
não aceitar o fim do relacionamento entre os dois.

Sicredi comemorou 30 anos
Da Assessoria
A Sicredi Campos Gerais
PR/SP comemorou na sextafeira (11), 30 anos de fundação.
A cooperativa iniciou suas atividades com o pioneirismo de 58
sócios fundadores, que decidiram
iniciar uma cooperativa de crédito para atender as necessidades
dos associados da Coopagrícola
(Cooperativa Agrícola Mista
Ponta Grossa).
Rapidamente, a cooperativa
expandiu-se e começou a ganhar
notoriedade na região. Em 2009,
20 anos depois da fundação,
recebeu a autorização do Banco
Central para atuar no regime de
livre admissão de associados, ou
seja, a partir daquele ano qualquer pessoa, física ou jurídica,
poderia abrir uma conta corrente.
De lá para cá, tem mantido um
ritmo de crescimento médio superior a 25% ao ano. “Hoje, estamos presentes em 14 municípios,
onde contamos com 25 agências.
Somos 64 mil associados e 470
colaboradores, números que nos
enchem de orgulho e nos colocam
entre as 10 maiores regionais do
Sicredi no Brasil”, revela o presidente da Sicredi Campos Gerais
PR/SP, Popke Ferdinand Van Der
Vinne.
Mais motivos
Além do aniversário, a coo-

perativa tem mais motivos para
comemorar neste início de ano.
Encerrou 2018 comemorando
um resultado recorde de R$ 49
milhões. O volume de ativos
superou a casa dos R$ 2 bilhões.
Os recursos administrados chegaram a R$ 1,5 bilhão, com um
patrimônio líquido de R$ 240
milhões. “Nos últimos cinco
anos, reformamos ou reinauguramos todas as nossas agências,
com grandes investimentos também nas equipes de colaboradores. Isso se reflete nos resultados
que estamos alcançando ano a
ano”, afirma o presidente.
Novas agências
Para 2019, a diretoria da
cooperativa prevê a abertura de
pelo menos quatro novas agências, três em Curitiba e uma em
Colombo. “No primeiro semestre de 2019, passamos a contar
com sete agências em Curitiba e
três na cidade de Colombo. Com
isso, conseguimos fortalecer a
marca Sicredi na capital, tendo
condições estruturais altamente
competitivas”, afirma o diretor
executivo da Sicredi Campos
Gerais PR/SP, Márcio Zwierewicz.
Segundo ele, a qualidade do
atendimento e foco constante
numa boa experiência do associado tem sido o direcionador
estratégico da cooperativa.

Classificados a partir de R$ 2,00
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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. Telefone: (41) 9 96489160.

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 BARRACÃO
300 MT CENTRO
Próximo a ponte do trem, prainha/prefeitura com pátio de 1000
metros. Local excelente para
churrascaria. Depósitos para
lojas, materiais de construção,
bares ou eventos. Interessados
entrar em contato. Telefone.:
(42) 9 9951-6950 Whatsapp.

BATISTA RIBAS VAZ e o confrontante EGON MEYNBERG, CITADO(S) para
querendo, oferecer contestação ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, no
tocante ao imóvel:
"Imóvel Lote nº 07, Quadra nº 26 - Ref Cadastral 09-5-52-17-0350-001. Localização
- Jardim Centenário, quadrante S-E - Bairro Uvaranas. Terreno Urbano, constituído
pelo lote 07 da quadra nº 26, quadrante S-E, situado no Jardim Centenário, Bairro
Uvaranas, com as seguintes características de quem da rua olha: Frente- para a
Rua Dalila Marcondes Rodrigues, antiga Rua 7, aonde mede 14,00 metros Lado
Direito- com o lote 01, propriedade de Rafael Fernando Antunes, Lote nº 02,
propriedade de Egon Meynberg, lote nº 03, propriedade de José Sczizinovski, onde
mede 40,00; Lado Esquerdo- confronta com o lote nº 08, de propriedade de Joao
Adilson Avila, onde mede 40,00 metros; Na linha de Fundo - confronta com o
lote nº11, propriedade de Jorge Avila da Luz, onde mede 14,00. Perfazendo uma
área de 560,00 m². Imóvel de forma retangular, lado par da numeração predial do
logradouro denominado Rua Dalila Marcondes Rodrigues, antiga Rua 07, distante
40,00 metros do logradouro denominado Rua Gliseu da Silva, antiga Rua 11,
existindo no mesmo uma casa em alvenaria. Imóvel Lote nº 08, Quadra nº 26,
Ref cadastral 09-5.52-17-0364-001.Localização- Jardim Centenário, quadrante S-E
- Bairro Uvaranas. Imóvel terreno urbano, constituído pelo lote 08 da quadra 26,
quadrante S-E, situado no Jardim Centenário, Bairro Uvaranas, com as seguintes
características de quem da rua olha. Frente- para a Rua Dalila Marcondes Rodrigues,
antiga Rua 7, onde mede 14,00; Lado Direito- com o lote nº 07, propriedade de
João Adilson Avila, onde mede 40,00 metros; Lado Esquerdo- confronta com o lote
nº 09, propriedade de Marilda Rodrigues Pereira, onde mede 40,00 metros; Na
Linha de Fundo - confronta com o lote nº 12, propriedade de Tobias Amin, atual
Silvano Pateque, onde mede 14,0. Perfazendo uma área total de 560,00 m². Imóvel
de forma retangular, lado par da numeração predial do logradouro denominado
Rua Dalila Marcondes Rodrigues, antiga Rua 7, distante54,00 metros do logradouro
denominado Rua Gliseu da Silva, antiga Rua 11, existindo no mesmo uma casa com
alvenaria."
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro alegue ignorância,
expedi o presente edital, nos termos dos artigos 256 e 257 do CPC. O prazo de
resposta será contado após o decurso de 20 (vinte) dias da data da publicação do
presente Edital. Havendo revelia, será nomeado curador especial. Ponta Grossa, 28
de novembro de 2018.
POLIANA MARIA CREMASCO FAGUNDES CUNHA
Juíza de Direito Substituta

FRANS BORG
Diretor Presidente

MULHER
A Mulher zangada com seu marido liga para ele:
Ela diz: Ei... ordinário, vagabundo, pilantra, onde você se enfiou?
Ele: Oi amor... desculpa por não
te ligar antes.
Ela: Onde você esta seu irresponsável?
Ele: Lembra daquela joalheria que
você viu aquele lindo anel de diamantes, e disse que tinha amado?
Ela: Sim amorzinho, lindo, paixão
da minha vida...
Ele: Pois é... TÔ NO BAR AO
LADO!!
SEXO NA VELHICE
O velhinho caminhava tranquilamente...

quando passa em frente a um prostíbulo...
Uma prostituta grita:
- Oi, Vovô! Por que
não experimenta?
O velhinho responde:
- Não, filha. Já não posso!
A prostituta:
- Ânimo !!!!Venha, vamos tentar !!!
O velhinho entra e funciona como
um jovem de 25 anos
3 vezes ... e sem descanso.
- Puxa - diz a prostituta - ainda
diz que já não pode mais!!!
O velhinho responde:
- Aaah, transar eu posso. O que
não posso é pagar!!!!
Repasse para os véio sem vergonha que vc conhece.....recebi por
engano.

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.

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: PJ8TR U7225 2W9PC R3QLK

IDMATERIA1462443IDMATERIA

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.

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

Castro-PR, 28 de novembro de 2018.Ao Cooperado DANIEL
DRIESSEN JUNIOR Matrícula n. º 1.955 Rua Francisco Juglair, s/n.º,
Apto 1.101, Mossunguê Curitiba-PR Ref.: Instauração de Processo
Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado CooÁries: Saturno indica boas
Libra: Conseguirá expor sua
perado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA – COOPERATIVA
influências para alcançar seus objeopinião no trabalho. Contatos com
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo
tivos profissionais. Poderá receber
gente de outra cidade que faz cursos
10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos os
apoio de chefes para uma promoção.
com você serão animados. Vai apoiar
deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das
Use sua intuição.
os projetos da sua cara-metade.
deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações
Touro: Poderá receber boa
Escorpião: Vai se dar bem com
que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
notícia no serviço. Caso esteja proas pessoas, que irão sentir confiança
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir
curando emprego, as chances de se
nas suas palavras. Seu senso de juscondições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção;
dar bem aumentam. Seus amigos vão
tiça estará ativado e quem te rodeia
... g) Contribuir no rateio dos custos, taxas de serviços e encargos
querer sua presença. Na conquista,
irá contar com seu apoio. Poderá se
operacionais; h) Reembolsar os encargos financeiros nas operações de
vai exigir algo sério.
envolver em romance complicado.
crédito que lhe forem deferidas; ... Art. 15 - O associado é obrigado
a satisfazer, prontamente, seus compromissos para com a sociedade,
Gêmeos: Pode dar um passo
Sagitário: Poderá fazer uma
conforme deliberações do Conselho de Administração, inclusive
importante para realizar um sonho
mudança na carreira. Você vai capreembolsando as despesas, encargos financeiros e outras a quer der
na profissão. Irá batalhar para
tar as intenções das pessoas graças
causa.” No entanto, constatamos que V.Sa. desde 31-10-2018 e até
acertar pendências financeiras.
à sua forte intuição. Na conquista,
a presente data, V.Sa. acumula um débito de R$ 1.558,96 (um mil,
Alguém de longe poderá balançar
vai preferir aventura a comproquinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) em sua
seu coração.
misso.
Conta Movimento n.º 1.955 e há mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da CoopeCâncer: Entrevista de emprego
Capricórnio: Seu lado sério e
rativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias,
poderá rolar tranquilamente. Chance
compenetrado estará em destaque.
conforme também estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade
de se acertar com familiares e se
Poderá sentir dificuldade de aproxida Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooapoiarem no que for preciso. Na
mar dos colegas. A dois, o sentimento
perado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
paquera, espere oportunidades.
de proteção deverá falar mais alto.
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios
definidos pelo respectivo Setor”. Ressaltamos que os cooperados não
Leão: Conseguirá realizar
Aquário: A Lua e Netuno
integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados
planos profissionais com empenho e
trazem habilidade para fazer bons
do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração,
perseverança. Assuntos pendentes
negócios. Terá lucros e talvez até
tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ...
na Justiça deverão favorecer você.
receba uma grana extra. Sol indica
§ 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
Entre os lençóis, a paixão vai arder.
que irá se dedicar ao seu amor.
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado
em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja
Virgem: No trabalho, ao lado
Peixes: No trabalho, sua
cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Prescreve a Lei
de colegas, conseguirá dar um gás
postura estará mais séria e focada.
Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em
na produção. Saberá resolver proGraças a Netuno, pode ter sorte em
virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto
blemas
sem
se
estressar.
Compartientrevista
de
emprego.
Por
conta
da
PROJUDI - Processo: 0021189-97.2016.8.16.0019 - Ref. mov. 240.1 - Assinado digitalmente por Letícia Sposito
no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro
lhe seus sonhos românticos com sua
distração, é possível que não perceba
17/12/2018: LEITURA DE EDITAL/CITAÇÃO REALIZADA. Arq: Edital
de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no
alma gêmea.
investidas na paquera.
mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A
eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei
ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração,
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
depois de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos
LICENÇA SIMPLIFICADA
que a determinaram devem constar no termo lavrado no Livro de
Haroldo
Luiz
Rodrigues
Filho
torna
público
que
irá
requerer
ao
IAP
,
a
Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º
Curitiba, 10 de Dezembro de 2018 - Edição nº 2402
Diário
Eletrônico
Tribunal -de
Justiça
do Paraná
Licença Simplificada para bovinocultura leiteira
a ser
implantadado
CháAlém
de outros
motivos, o Conselho de Administração poderá elicara Quântico/ Cercadinho, Localidade Campo das Porcas, em Piraí
minar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as
Interior
do Sul.
operações que constituem seu objetivo social; d) Deixar de cumprir
as obrigações por ele contratadas na Cooperativa; ...” O mesmo Art.
19 estabelece que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do
associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito de defesa.”
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição
PRIMEIRA SECRETARIA CÍVEL
da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590, Ed.
Fórum, Oficinas
dia 27-11-2018, unanimemente decidiu instaurar o presente processo
Ponta Grossa - Paraná - CEP 84035-900 Fone: 42 3309-1600
administrativo para apurar e julgar infração legal e estatutária pratiEDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
cada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente ou dele conhecimento tiverem, que
notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias apresentar
perante este Juízo da 1ª Vara Cível, tramitam os autos de AÇÃO DE USUCAPIÃO
sob o nº 0021189-97.2016.8.16.0019 (PROJUDI) que tramita neste juízo em que é
defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos,
requerente ANGELA APARECIDA DE FREITAS GUIMARAES e JOÃO ADILSON
por fim, que o processo administrativo será julgado também em reuÁVILA DA LUZ e requerido JOÃO BATISTA RIBAS VAZ, e considerando o
nião do Conselho de Administração. Cordialmente,
insucesso em se obter o endereço atualizado do requerido, fica o réuJOÃO

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.

Castro-PR, 28 de novembro de 2018. Á Cooperada FERNANDA
DRIESSEN Matrícula n. º 1.954. Rua Francisco Juglair, s/n.º, Apto
1.101, Mossunguê, Curitiba-PR. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezada Cooperada, reza o Estatuto Social da CASTROLANDA – COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo
10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos os
deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das
deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações
que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir
condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção;
... g) Contribuir no rateio dos custos, taxas de serviços e encargos
operacionais; h) Reembolsar os encargos financeiros nas operações
de crédito que lhe forem deferidas; ... Art. 15 - O associado é obrigado a satisfazer, prontamente, seus compromissos para com a sociedade, conforme deliberações do Conselho de Administração, inclusive
reembolsando as despesas, encargos financeiros e outras a quer der
causa.” No entanto, constatamos que V.Sa. desde 31-10-2018 e até a
presente data, V.Sa. acumula um débito de R$ 4.646,63 (quatro mil,
seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) em sua
Conta Movimento n.º 1.954 e há mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias,
conforme também estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade
da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios
definidos pelo respectivo Setor”. Ressaltamos que os cooperados não
integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados
do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração,
tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ...
§ 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado
em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja
cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Prescreve a Lei
Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em
virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto
no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro
de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no
mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A
eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei
ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração,
depois de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos
que a determinaram devem constar no termo lavrado no Livro de
Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa: § 1.º
- Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa,
as operações que constituem seu objetivo social; d) Deixar de cumprir as obrigações por ele contratadas na Cooperativa; ...” O mesmo
Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido de processo
administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por
imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em
reunião do dia 27-11-2018, unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e julgar infração legal e
estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato
formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado
também em reunião do Conselho de Administração. Cordialmente.
FRANS BORG
Diretor Presidente

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
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Divulgação

Divulgação

Márcia Antônia levou dois tiros e veio a óbito
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Divulgação

Segunda vítima foi atingida no braço

Porta giratória foi estilhaçada por causa dos tiros

MAIS UM FEMINICÍDIO EM CASTRO

Após matar ex, homem se suicida
Divulgação

Homem foi
encontrado
enforcado,
em casa nas
margens do
Rio Tibagi
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A tragédia que comoveu os
castrenses na sexta-feira (11),
quando um homem efetuou
disparos de arma de fogo no
interior da agência do Banco
do Brasil, tirando a vida de sua
ex-mulher, teve um desfecho
ainda mais trágico. Depois de
ter assassinado Márcia Antônia
Ribeiro, seu ex-marido e principal suspeito do crime, Antônio Cesar de Andrade, passou
a ser procurado pelas autoridades policiais do município,
porém, na tarde de domingo

Vítima chegou a ser socorrida, mas veio morreu no trajeto

(13), ele foi encontrado morto,
por pescadores, em um casebre
às margens do Rio Tibagi.
Entenda o caso
Por volta de 12 horas da

EM PALMEIRA

Ladrão rouba praça
sem arma aparente
Da Assessoria
Palmeira - Um bandido
utilizando-se de uma capa de
chuva realizou um roubo na
Praça de pedágio de Witmarsun,
localizada rodovia BR-376, em
Palmeira, no mínimo diferente.
Durante a noite de sexta-feira
(11), ele anunciou o assalto
sem mostrar nenhuma arma,
mas fazendo ameaças.
O caso foi registrado
pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) perto das 21h30,
quando um homem parou a
sua motocicleta ao lado da
praça e percorreu a pé todas
as cinco cabines de pedágio.
Ele anunciou o assalto e ameaçou os funcionários, mas em
nenhum momento foi vista a
arma. Depois de subtrair todo
o dinheiro, o assaltante fugiu
em direção a cidade de Ponta
Grosa.
Policiais fizeram patrulhamento pela região, mas não
localizaram nenhum suspeito.
Quanto a quantia levada, os
valores não foram divulgados.

sexta-feira (11), Antônio
Cesar de Andrade entrou na
agência do Banco do Brasil,
no centro da cidade, na sequência sacou um revólver e disparou de três a quatro tiros na

Antônio Cesar de Andrade
tirou a vida no domingo

Caminhoneiro morre em acidente
Divulgação

Da Assessoria

Polícia Civil de Castro
prende homicida
Da Assessoria

Carga de sal espalhou-se pela pista
contrário da pista. devido a
carga espalhada e o trabalho
para tirar a mulher presa nas
ferragens, a rodovia precisou
ficar interditada por aproximadamente 5 horas, sendo
liberada em uma faixa por
volta das 3 horas de sábado
(12).
Equipes da CCR RodoNorte fizeram o resgate da

segundos, o atirador sai, poucos minutos depois, retorna
para o carro apressado, e sai
dirigindo em alta velocidade.
Após o acontecido autoridades policiais de Castro iniciaram buscas pela região, na
tentativa de localizar o autor.
Sua foto inclusive foi vista por
pessoas de todo Brasil, após
o fato ter pautado noticiários nacionais durante o final
de semana, mas, na tarde
de domingo (13), pescadores encontraram o corpo de
Antônio, pendurado por uma
corda, em um casebre nas
margens do Rio Tibagi.
Segundo
informações,
Márcia e Antônio haviam se
divorciado há alguns meses,
porém, ele não estava conformado com o fim do relacionamento, inclusive, a mulher
havia registrado boletim de
ocorrência contra o ex-marido, no final de 2018, entretanto, não solicitou medida
protetiva.

FORAGIDO HÁ QUASE UM ANO

BR-376 EM TIBAGI

Tibagi - Caminhoneiro
de 44 anos morreu em
um acidente registrado na
noite de sexta-feira (11) na
rodovia BR-376, próximo
ao município de Tibagi. O
caminhão que ele dirigia,
tombou em uma curva da
rodovia, quebrou a defensa
metálica e invadiu a pista
contrária, derramando a
carga de sal na pista. Além
dele, uma mulher de 47
anos estava como passageira no e ficou presa por
mais de 2 horas dentro da
cabine, até ser resgatada
pelos socorristas.
O caminhão seguia sentido Norte quando o condutor perdeu o controle em
uma curva e tombou sobre
no km 437 da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo
ficou atravessado no sentido

direção da ex-esposa, Márcia
Antônia Ribeiro. Dois desses tiros atingiram a região
abdominal da vítima, e um
tiro acabou ferindo também
o braço de outra mulher, que
estava na agência no momento
dos disparos. Ambas foram
levadas para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
da cidade, porém, Márcia não
resistiu aos ferimentos e veio
a óbito, minutos depois. Já
a outra vítima, que está gravida, após os procedimentos e
observação, foi liberada, por
não correr riscos de vida.
Câmeras de segurança das
ruas próximas ao banco mostram o momento em que Antônio deixa o carro em uma vaga
de estacionamento na Rua Dr
Jorge Xavier da Silva. Depois
ele caminha até um ponto
onde conseguiu se esconder e
ter visibilidade da movimentação nas proximidades e parte
do interior do banco. Após
observar do local por alguns

mulher e a encaminharam
com ferimentos ao ProntoSocorro Municipal de Ponta
Grossa. Apesar de presa
dentro do veículo, os ferimentos não foram considerados graves. O condutor teve
o corpo recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) e
a causa do acidente não foi
informada pela PRF.

Os
investigadores
da
cidade de Castro elucidaram o
crime ocorrido na noite do dia
18/02/2018, quando um jovem
de 19 anos, identificado por
A.S, foi vítima de disparos de
arma de fogo vindos do interior
de um veículo que se aproximou
com dois ocupantes. A vítima
que conversava com amigos foi
atingida na região do pescoço
e encaminhada até a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA),
mas chegou sem vida.
Os suspeitos, desde então,
eram procurados pela Polícia,
e neste dia 14 de janeiro, um
deles, D.F.S, de 39 anos, após
trabalhos de investigadores de
Castro, foi localizado e preso
no centro de Castro, de onde
foi escoltado para a cadeia
pública da cidade.
O outro elemento, A.S.F, 29
anos, já havia sido capturado
em 14 de maio do ano passado,
no município de Carambeí.

Divulgação

Investigadores prendem segundo
autor da morte de um jovem
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cleucimara@hotmail.com
“A felicidade está em deixar de reclamar por aquilo que não conseguistes, e passar a agradecer por aquilo que não perdestes.” Ivan Teorilang
Divulgação / João Marcelo Mazzo

Divulgação / Marcos Bastos

A benemérita
e sempre
sorridente
Sueli Schmitt
em ritmo de
aniversário.
Muitas
felicidades!

O casal Kellen Coradim e Eder Giovani Canto
recebeu amigos e familiares na Happy Kids Festa,
para festejar o primeiro aninho da filha Alice.
Destaque para o bom gosto da decoração
e detalhes. Muitas felicidades!
Divulgação

Ainda em
tempo de
parabenizar
o publicitário
Diego Arruda
pela recente
passagem
de seu
aniversário.
Parabéns!

O arquiteto e
artista plástico
Konstanty
Horodyski
recebendo
felicitações
de idade nova

Divulgação

ZÉ CARLOS

Divulgação / Arq. Pessoal

A gatinha
Laura Vitória
Fontana
Ferreira foi
só sorrisos
por ocasião
de seu
aniversário,
comemorado
no dia 13

O médico Octavio Azevedo da Costa
Filho recebe cumprimentos de
aniversário. No registro ao lado da
esposa Silvana Dallarmi da Costa

EM SAN DIEGO

Ainda em
tempo de
parabenizar
a colunista
alagoana
Aninha
Monteiro,
vice-presidente
da Febracos
(Federação
Brasileira de
Colunistas
Sociais)

Divulgação

A Polícia Militar de Castro participou do aniversário de 4 anos
de Matheus Spina Quadros, a pedido dos pais Wagner Ferreira
de Quadros e Milena Spina.O aniversário aconteceu no domingo
(13), às 15h30, na vila Rio Branco, na presença de 70 pessoas
entre amigos e parentes. Participaram do evento os policiais,
tenente Muleta, soldado Nelson, soldado Pinheiro, soldado Klenk
e soldado Vinícius. Segundo informações, Matheus tinha um
sonho em comemorar o seu aniversário com a presença da
viatura policial e de policiais militares, o que foi realizado.

Jorge Humberto Agudelo Franco,
Governador eleito do Distrito 4730 de
Rotary International para o ano rotário
2019/2020 embarcou, dia 11, para
San Diego, onde participa da
Assembleia de governadores eleitos

Divulgação

Marlene Zoccola e Armando Zoccola
Filho festejam seus aniversários dia
16 e 23 respectivamente. Ao querido
casal, votos de muitas felicidades!

ANIVERSARIANTE

Matheus comemora niver com PMs
Divulgação / PM

Divulgação

Divulgação / João Marcelo Mazzo

SONHO REALIZADO

Divulgação

O empresário de
sucesso José Carlos
Regatiere, proprietário
do Restaurante
Beira Rio, será muito
cumprimentado
nessa terça-feira (15),
quando estará
comemorando mais
um ano de vida

A Magrass inagura
sua unidade de Castro
nessa quinta-feira (17),
com um coquetel.
Sucesso!

15/01

Egle Jiane A. Biersteker
Silvana Freire
Débora Cristina Bueno
Izabel de Souza RIbeiro
Daniele Roberto Ferreira
Roberta Oliveira Bercalio
Antônio Oliveira Bercalio
Ana Lúcia Litzinger Gomes
Daiane Menarim

16/01

Clóvis Marcelo Corso
Eliel Polini
Angelita Kremer

17/01

Lucas Renan Babi
Ariana Zadhi de Moraes
Lissa Shimada
José Carlos Regatiere
(Beira Rio Churrascaria)

