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Divulgação

LADRÃO RENDE FAMÍLIA E ROUBA CARRO DE PÁTIO DE HIPERMERCADO

MOMENTOS DE HORROR

Ladrão é baleado e quadrilha presa
Divulgação / PM

Um verdadeiro arsenal de armas
apreendido, além da quadrilha presa
e um dos marginais ferido a bala. Esse
foi o desfecho da ação criminosa praticada por quatro pessoas que roubaram uma residência na localidade de
Herval do Xaxim, distrito do Abapan,
em Castro, nas primeiras horas de domingo. O quarteto estava fortemente
armado e se utilizou de um automóvel
Kadett, mas foi compelido pelos policiais na noite de domingo (20), mais
precisamente na região denominada
de 'Estrada da Ilha', onde ouve troca
de tiros.
página 7

HOMEM ESTÁ NA UTI DA SANTA CASA

Mulher suspeita de esfaquear
marido está foragida da polícia
página 7

POÍCIA age rápido e desmantela quarteto de ladrões

EM CARAMBEÍ

Troca Saudável
retorna no dia
14 de fevereiro

Divulgação

ALUGUEL DE CASAS DO CARNAVAL

50 ANOS EM CASTRO

Cavanis inicia celebrações

Moradores já podem
inscrever suas casas
Divulgação

Divulgação / Luana Dias

PREFEITURA retornará Troca

O Troca Saudável da Prefeitura de Carambeí, retorna
com a troca de material reciclável por frutas e verduras já a
partir de fevereiro. Neste ano,
o programa fará nos pontos
pré-estabelecidos somente
uma troca mensal. Quanto as
regras, elas continuam as mesmas, para cada quatro quilos
de material reciclável, um quilo
página 4
de hortifruti.

ELEIÇÃO DA
AMCG TERÁ
MÁRCIO MATOS NA
PRESIDÊNCIA

PREFEITURA não informará o valor dos alugueis para os turistas

Estão abertas as inscrições para aluguel de imóveis
residenciais durante as festividades do Carnaval 2019, em
Tibagi. Interessados devem ir

até a Secretaria de Turismo
para formalizar a inscrição. A
prática já se tornou hábito na
cidade e ajuda a suprir a alta
demanda de turistas. página 4

PADRES celebraram missa solene na Matriz San'Ana em Castro

Igreja ficou lotada durante a celebração
na manhã de domingo (20), na Matriz de
Sant’Anna, em Castro. A missa solene,
iniciada às 9 horas, foi a abertura oficial
da programação do Ano de Ação de Garças
pelo Cinquentenário da presença da Congregação das Escolas de Caridade - Instituto Cavanis, no Brasil. Além da presença

de muitos fiéis, a celebração contou com
diversos padres, seminaristas e religiosos,
vindos de diferentes regiões do Brasil e
de alguns países onde existem projetos
e obras administradas da Congregação
Cavanis. Entre eles, o superior geral da
Congregação Cavanis, padre Pietro Fietta,
página 5
que foi o celebrante da missa.

FANTASMA PEGA O CIANORTE

Operário vence o
Paraná na estreia
Divulgação / José Tramontin

página 3

CASA DA
PRAÇA RECEBE
EXPOSIÇÃO
ITINERANTE
página 5

CERVEJARIA
PROMOVE FESTA
COM MAIS DE
30 TORNEIRAS
página 8

MUNICÍPIO INVESTE CERCA DE R$ 400 MIL EM SEGURANÇA

100 câmeras irão vigiar Tibagi
A Prefeitura Municipal
realizou no fim de 2018 a licitação para compra de câmeras
de monitoramento urbano e de
prédios públicos. As mais de
cem câmeras adquiridas são
de última geração e serão espalhadas pela sede e entradas

Divulgação

LOCAIS serão escolhidos

do município. O investimento
em segurança chega a quase
R$ 400 mil. Foram adquiridas
18 câmeras modelo speed
dome, com zoom óptico e
resolução Full HD, que serão
responsáveis pelo monitorapágina 3
mento urbano.

TORCEDORES acompanham a vitória do Fantasma fora de casa

O Operário Ferroviário
venceu o Paraná Clube, na
tarde deste domingo (20),
pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2019.
A partida, aconteceu na Vila

Capanema e terminou 1 a 0.
Com o resultado, o alvinegro
é líder do Grupo A, com três
pontos. O gol da vitória do
Fantasma saiu aos 42 minutos
do segundo tempo. página 4

2

TERÇA-FEIRA, 22 A 24 DE JANEIRO DE 2019

EDITORIAL

POLICIAS VALOROSOS
A onda de violência presente em Castro
neste início de ano vem mostrando à população a importância do trabalho, diga-se de passagem, pouco valorizado dos policiais. Esta
classe de profissionais, que assim como professores, médicos e tantos outros, é indispensável ao bem-estar da comunidade, mas não
recebe o reconhecimento, nem o salário condizente com sua função. Mesmo assim, são eles
que saem às ruas quando todos querem estar
dentro de suas casas, e em segurança. Só neste
final de semana, mais de dez criminosos foram
retirados de circulação pelos policiais militares
de Castro que, contra a criminalidade, não dão
trégua. Quero ver cadeia pra todo mundo!

Como fica o mercado de
armas no Brasil com o decreto
assinado por Bolsonaro?

Sandro A.
Carrilho
VICE
Quem já foi rei não gosta
de perder a majestade, mas
como os tempos são de vacas
magras para o chefe do executivo de Castro, o que vier,
está valendo para Moacyr
Elias Fadel Junior que deve
enfrentar um ano de turbulências, com muitas explicações
a dar para a Justiça, a exemplo do que foi 2018. Moacyr
será vice-presidente de Márcio Matos, prefeito de Telêmaco Borba, na Associação
dos Municípios dos Campos
Gerais (AMCG).

* Daniel Domeneghetti

beí e até ter filho, por merecimento, chegou a ser nomeado
assessor do Governo Blum
e tinha tudo para desempenhar bem a sua função junto
a Secretaria Municipal de
Saúde. Até aí tudo bem, o
problema é que ninguém avisou o prefeito que, por não
ter cidadania brasileira, não
poderia ser nomeado.
POLUIÇÃO VOLTOU?
Por falar em Carambeí, a
Synergia, indústria que produz e vende energia voltou
a operar no município. Por
enquanto não se sabe se ela
está seguindo as normas previstas pelo Ministério Público
do Paraná, mas já teria gente
reclamando da poluição. Será
que voltou?

PAGOU A CONTA?
Moacyr deve ter pago as
mensalidades de Castro atrasadas junto a AMCG, pois caso
contrário, nem poderia figurar
na única chapa que disputa a
eleição. No segundo semestre do ano passado a dívida já
ultrapassava R$ 400 mil. Era
o município que mais devia,
dos 19 que integram a associação. Uma vergonha! Agora
vem a pergunta: Se pagou, de
onde saiu o dinheiro?

NOTIFICADO
O presidente da Câmara
de Carambeí, Diego Silva,
a exemplo do que aconteceu com o vereador Jeverson
Gomes da Silva, foi notificado
por um oficial de Justiça e
deverá reconduzir o também
vereador Paulo Valenga as
suas funções parlamentares.
O prazo de dez dias foi aberto
na sexta-feira (18).

GRINGO
Um médico cubano que
chegou a casar-se em Caram-

A ampliação do direito de possuir armas de fogo aponta novos
rumos para o mercado de venda
de armas no Brasil. A expectativa,
agora realidade decretada, do cidadão comum manter uma arma em
casa ou no trabalho - desde que o
dono da arma seja o responsável
pelo estabelecimento, exigirá dos
fabricantes de armas de fogo um
posicionamento mercadológico mais
agressivo e consistente.
Saindo de um circuito mais restrito, a venda e a produção de armas
torna-se um nicho a ser visto com
relevância por investidores e consumidores, ainda mais que o decreto
prevê que, cumprindo os requisitos
de "efetiva necessidade" a serem examinados pela Polícia Federal, o indivíduo poderá portar até quatro armas,
limite este que poderá ser ultrapassado em casos específicos. Vemos
que isso vai criar, dessa forma, a mais
pura lei da oferta e procura.
Se antes a venda de armas era
para poucos, a partir do decreto de
Bolsonaro, o interesse da população
cresce. Tal popularização obrigará
as empresas produtoras de armas
a terem uma artilharia pesada (permitindo aqui o trocadilho) para se
sobressair neste novo ramo econômico. A abertura do mercado de
armas fará com que os fabricantes
repensem suas estratégias de marketing, seus posicionamentos nas redes
sociais, seu diálogo sustentável com
os investidores, além, é claro, do
relacionamento com o consumidor.
Neste aspecto, as empresas
terão de se basear em um papel
focado para atender clientes de
personas indefinidas, porém com o
anseio único de se protegerem da
violência urbana que assola o País

há tempos. É preciso correr contra o
tempo, uma vez que toda esta movimentação curiosa da população já é
assistida desde a campanha eleitoral
de Bolsonaro.
Vamos falar da Taurus, por exemplo. A expectativa pela facilitação de
vendas de armas fez com os papeis
da maior fabricante do País elevassem mais de 60% nos primeiros dias
de 2019. No final do ano passado, a
disparada chegou a 150% em ações
preferenciais. Hoje, a realidade é
outra. Os papéis da Taurus tiveram
uma desvalorização de mais de 20%
na terça-feira, dia 15, quando Bolsonaro assinou o decreto. Além da
informação de que o governo prepara um estudo para a abertura de
mercado para a produção de armas
no Brasil, outra especulação para tal
declínio da Taurus é a entrada de
fabricantes estrangeiros no Brasil.
Uma possibilidade não muito remota
frente ao viés liberal da gestão bolsonarista.
Estes cenários nos dão a ideia de
que a lei da oferta e da procura vai
reger o mercado de armas no Brasil.
Entretanto, a batalha será demarcada
na empresa que conseguirá dialogar
de maneira sustentável e efetiva com
todos os seus stakeholders diante da
latente competividade de um nicho
que tem tudo para ganhar força
popular neste ano.
Seguros (ou não), aguardaremos
as cenas dos próximos capítulos.
* Daniel Domeneghetti é
especialista em Marketing &
Branding Strategy e CEO da
DOM Strategy Partners, consultoria 100% nacional focada em
maximizar geração e proteção
de valor real para as empresas.

As tensões na agenda
Passadas três semanas de
governo, não é possível apontar se as
linhas anunciadas na economia ganharão eficácia, mas os primeiros passos
permitem tirar conclusões: a guinada
do Brasil à direita remarcará, externamente, sua posição no concerto das
Nações e, internamente, acentuará os
níveis de tensão entre os exércitos
sob o comando de Jair Bolsonaro e
movimentos que até então lideravam
a mobilização social. Na área política,
por enquanto reinará a distensão até
o momento em que as oposições retomarem o fôlego.
Na moldura mundial, o Brasil
se distanciará do campo da socialdemocracia, particularmente junto
aos países europeus, onde o sistema é forte, para se aproximar das
Nações que desfraldam a bandeira
da direita, sob a égide do unilateralismo. O reposicionamento do país
foi claramente exposto pelo chanceler Ernesto Araújo: caminharemos
sozinho em algumas estradas, significando afastamento do multilateralismo que tem guiado nossa política
externa desde tempos remotos.
Seu argumento: cada Nação
pode e deve trilhar o caminho que
julgar mais adequado para atender ao escopo da soberania, sem
seguir regras estabelecidas por
outras plagas. Mais: a cultura ocidental enfrenta um ataque do “globalismo”, que carrega em seu bojo
o “marxismo cultural”. O pensamento é próximo ao que defende o
presidente norte-americano Donald
Trump, para quem o controle da imigração (e a defesa contra a invasão
de fronteiras) é vital para defender o
ideário nacional, proteger valores e
as identidades dos países.
A remarcação dos eixos nas nossas relações exteriores é um grande
risco, a partir da reação negativa de
países árabes e da esfera asiática, a
partir da China, que, segundo Bolsonaro, “quer comprar o Brasil.
Essa nova ordem certamente implicará novas decisões junto aos organismos internacionais que abrigam
interesses das Nações, como ONU,
UNESCO, OMC, OEA, MERCOSUL, entre outras.
Voltemos ao plano interno. O
perfil do presidente e a maneira
direta como se expressa, sem usar
intermediários, sinalizam uma linha
de tensão elevada. As frentes de ani-

* Gaudêncio Torquato

mosidade estarão na imprensa, em
movimentos sociais e em parcela da
academia. A imprensa acompanha a
vida política do presidente desde o
passado, registrando casos em que
se envolveu (por exemplo, discussão
áspera com a deputada Maria do
Rosário (PT-RS), e quase sempre
abordando de maneira negativa seu
posicionamento de viés militar. A
imprensa é considerada inimiga.
Os movimentos sociais, como o
MST, núcleos ligados a arte (principalmente artistas da Globo) e grupos
de intelectuais, particularmente os alinhados com o lulismo, vão continuar
a atirar bombas em Bolsonaro. Que
revidará com a espada do comandante-em-chefe do país. Portanto, esses
setores entrarão com ímpeto no ringue. E a pauta será longa: ideologia
de gêneros, armamento, demarcação
de terras indígenas, direitos humanos,
inserção militar na estrutura governamental etc.
No Congresso, a tensão poderá
subir mais adiante. A força do mandatário-mor nos primeiros momentos abafará questionamentos. O
oposicionismo será arrefecido por
enquanto. Partidos e lideranças
entrarão na arena de lutas quando o
governo se mostrar por inteiro. Ao
PT interessa que o presidente entre
na guerra expressiva que ele inventou: Nós e Eles. O apartheid social
sempre foi o oxigênio petista.
Se a economia responder de
forma positiva aos planos concebidos, as querelas serão arrefecidas.
E que fique claro: o Brasil será
reapresentado na paisagem dos
direitos e deveres, que terão seu
discurso defendido pela esquerda e
pela direita. A linha divisória será
transparente. Quem aguarda tempos de paz e harmonia vai se decepcionar. Os ânimos sociais não serão
apaziguados.
Uma chama de esperança: o
aumento do Produto Nacional Bruto
da Felicidade (PNBF). Se chegar à
casa 7 numa escala de 10, é possível abrirmos um ciclo de harmonia.
No mais, Bolsonaro precisa se guiar
pela régua do bom senso e evitar a
barbárie. Terá condições?
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular da
USP, consultor político
e de comunicação.

22/01 - Dia de Santo André
23/01 - Dia Internacional da Medicina Integrativa
24/01 - Dia da Constituição / Dia da Previdência Social
Dia Nacional dos Aposentados
Instituição do Casamento Civil no Brasil
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
22/01

Clima

Temperatura

Umidade

31 ºC
18 ºC

94%
96%

Sol. Pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens de manhã.

Quarta
23/01

30

ºC

19 ºC

91%
95%

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

Quinta
24/01

27 ºC
18 ºC

93%
85%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 21/01/2019
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MUNICÍPIO INVESTE CERCA DE R$ 400 MIL EM SEGURANÇA

100 câmeras irão vigiar Tibagi
Divulgação

Câmeras
irão poder
identificar
placas de carros

CHAPA ÚNICA

Eleição da AMCG terá
Matos na presidência

Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura Municipal realizou no fim de 2018 a
licitação para compra de câmeras de monitoramento urbano
e de prédios públicos. As mais
de cem câmeras adquiridas são
de última geração serão espalhadas pela sede e entradas do
município. O investimento em
segurança chega a quase R$
400 mil.
Foram adquiridas 18 câmeras modelo speed dome, com
zoom óptico e resolução Full
HD, que serão responsáveis
pelo monitoramento urbano em
áreas determinadas, 12 câmeras bullet, com resolução Full
HD e iluminador IR que serão

Divulgação

Locais de monitoramento foram escolhidos pela prefeitura

instaladas em todas as entradas
do município, incluindo sede e
distritos e 94 câmeras bullet
com resolução Full HD que
ficarão nos prédios públicos da
sede e dos distritos.

Os locais de monitoramento
urbano foram escolhidos pela
Prefeitura em parceria com
a Polícia Militar. As câmeras
também poderão identificar a
placa de veículos roubados.

Os equipamentos serão testados durante as festividades do
Carnaval 2019, e após a fase de
testes, que vai durar até o final
de março, a Prefeitura será responsável pelo monitoramento.

AVANÇAR

Agilizar atendimento e reduzir prazos
são metas do Corpo de Bombeiros
Divulgação

Da Assessoria
Dar mais agilidade ao atendimento à população nas solicitações e análises de projetos,
vistorias e fiscalizações é uma
das principais metas do Corpo
de Bombeiros do Paraná nesta
gestão, afirmou o governador
Carlos Massa Ratinho Junior.
“Diminuir prazos é uma missão administrativa que temos
que avançar”, disse o governador. Ele participou nesta
segunda-feira (21), em Curitiba, da solenidade em que o
coronel Samuel Prestes assumiu o Comando do Corpo de
Bombeiros, em substituição
ao coronel Antônio Carlos de
Morais, que é subcomandante
geral da Polícia Militar e ocupava interinamente o comando
do CB.
O governador reiterou a
importância e o papel estratégico do Corpo de Bombeiros
para a população. “O Corpo de
Bombeiros é uma das instituições mais sérias e respeitadas
do Brasil e a corporação do
Paraná está qualificada como
uma das melhores do País”,
afirmou. Ele disse que nesta
gestão o foco do Governo do
Estado será a estruturação da
corporação. “Queremos avançar em tecnologia e inovação,
visando a prevenção de desastres e o cuidado com a vida
das pessoas”, concluiu.
Para abrir qualquer empresa
no Brasil, lembrou Ratinho
Junior, é necessário o aval do
Corpo de Bombeiros, para certificar que ela esteja de acordo
com as normas de segurança.
“Hoje há prazos muito alongados. Precisamos dar estrutura
ao Corpo de Bombeiros para

Governador participou da solenidade de troca de comando
que a corporação possa avalizar
o funcionamento da empresa
de maneira mais rápida, mas
sempre preservando as regras
de segurança.”
Critérios
O secretário de Estado da
Segurança Pública, general
Luiz Felipe Carbonell, disse
que o novo comandante do
Corpo de Bombeiros foi escolhido por critérios técnicos.
“Buscamos pelas melhores
pessoas e com as melhores
qualificações para assumir
cargos adequados às suas
competências”, destacou.
Segundo o comandantegeral da Polícia Militar do
Paraná, coronel Péricles de
Matos, o novo comandante
do CB tem a missão de coordenar uma equipe que preste
serviços ágeis. “A celeridade
no atendimento às vítimas é o
empenho do nosso Corpo de
Bombeiros”, disse.
Regionalizar
A importância de regionalizar o trabalho e dar autonomia

para os responsáveis locais foi
ressaltada pelo coronel Samuel
Prestes. “Daremos liberdade
para que nossos comandantes
locais resolvam os problemas
das próprias regiões, mantendo-se próximos da comunidade”, afirmou.
Prestes destacou a orientação do governador Ratinho
Junior de agilizar processos
de atendimento aos cidadãos.
“Continuaremos
focados
nas ações emergenciais e na
expansão de serviços de atendimento à população, além de
contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado, para
que ele possa se destacar no
cenário nacional”, informou.
Experiência
O coronel Samuel Prestes
foi o primeiro Comandante
do Grupo de Operações de
Socorro Tático (GOST),
comandante do 6º Grupamento de Bombeiros, em São
José dos Pinhais (RMC), do 1º
Grupamento, responsável pela
capital do Estado. Antes de
assumir o comando da corpo-

ração, chefiava a 3ª Seção do
Estado-Maior da Instituição.
Defesa civil
Na solenidade, Ratinho
Junior anunciou o coronel
Ricardo Silva, também do
Corpo de Bombeiros, como
novo coordenador estadual de
Proteção e Defesa Civil, órgão
que agora passa a integrar a
Secretaria de Estado da Segurança Pública. O novo coordenador atuava como chefe do
Estado-Maior do Corpo de
Bombeiros Paraná.
Ratinho Junior explicou que
a Defesa Civil continua vinculada ao gabinete do governador,
mas com a reestruturação do
Governo do Estado e a diminuição de secretarias, deixa de
pertencer ao gabinete militar e
passa a fazer parte da Secretaria da Segurança Pública. “A
ideia é melhorar e dinamizar
ainda mais o atendimento”,
explicou o governador.
O secretário da Segurança
Pública lembrou que contou
que todas as vezes em que
a Defesa Civil é acionada,
naturalmente os órgãos da
segurança também são. “Essa
integração deverá facilitar a
organização do sistema de
atendimento, melhorando os
trabalhos e o atendimento à
sociedade. Juntos nós teremos
resultados ainda mais positivos”, declarou.
Garantir a qualidade nos
serviços prestados é o principal desafio na Defesa Civil,
segundo o coronel Ricardo. “A
Defesa Civil é um orgulho para
todos os paranaenses, uma vez
que se encontra em posição de
referência para as Américas”,
disse o novo coordenador.

Apenas uma chapa foi inscrita, com Márcio Matos presidindo
Da Assessoria
Somente uma chapa foi inscrita para o processo eleitoral
da Associação dos Municípios
dos Campos Gerais (AMCG). O
prazo de inscrições foi finalizado
às 17 horas desta sexta-feira.
Como presidente ficará o prefeito de Telêmaco Borba, Márcio
de Matos, como vice o prefeito
de Castro, Moacyr Elias Fadel
Junior; na tesouraria o prefeito
de São João do Triunfo, Abimael
do Valle; e na secretaria a prefeita de Arapoti, Nerilda Pena.
A eleição, por aclamação,
já está agendada para ocorrer
durante a primeira reunião ordinária da AMCG de 2019, no
dia 25 de janeiro, às 9 horas,
em sua sede. Para programar
as suas ações como presidente
da entidade regional, Matos já
solicitou informações aos municípios associados. “Quero elencar
as demandas de cada um tanto
no Governo Estadual quanto
Federal”, adiantou o prefeito de
Telêmaco Borba, destacando que
desta forma os gestores podem
solicitar juntos a sua efetivação.

Outra questão pedida por
Matos é quanto aos representantes dos municípios na Assembleia
Legislativa e na Câmara Federal.
“Ajudamos a eleger os deputados, e agora temos que solicitar
o apoio quanto as demandas que
temos”, avalia.
Além do trabalho de representatividade nas demais esferas
de Governo, o novo presidente
garantiu que os projetos em
andamento na AMCG terão
continuidade. “Temos ações
que são realizadas há anos pela
Associação e que beneficiam a
região de uma forma geral e seu
desenvolvimento”, conta a diretora administrativa da entidade,
Katiane Pires Ferancini. A posse
da nova diretoria deve ocorrer já
no mês de fevereiro em Telêmaco
Borba.
O presidente da AMCG, prefeito de Jaguariaíva José Sloboda
destacou o andamento do processo eleitoral. “Sempre prezamos pelo consenso. E mais uma
vez chegamos aos nomes sem
embates. Isso demonstra o amadurecimento de nossa Associação
e a união dos gestores”, fala.

POR VIDEOCONFERÊNCIA

Saúde do PR traça plano de
combate à febre amarela
Um plano de ação para combate à febre amarela foi debatido nesta segunda-feira (21)
por meio de videoconferência na
sede da Secretaria de Estado da
Saúde, com representantes do
Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado de São Paulo.
A vacinação está sendo intensificada em função do aparecimento de casos da doença em
São Paulo, perto da divisa com
o Paraná.
Pela manhã, a Superintendência de Vigilância em Saúde
também traçou um plano com a
2ª Regional de Saúde, que reúne
Curitiba e outros 28 municípios
da Região Metropolitana. Duas
equipes foram formadas para
intensificar a busca ativa por
pessoas para serem vacinadas
nos municípios de Dr. Ulisses,
Cerro Azul, Adrianópolis, Tunas
do Paraná e Bocaiúva do Sul, os

mais próximos da divisa com São
Paulo.
Devem se vacinar todas as
pessoas que tenham entre nove
meses e 59 anos, 11 meses e
29 dias. A vacina está disponível
em todas as unidades de atendimento, todos os dias da semana.
Os funcionários de unidades
de saúde também foram orientados a oferecer a vacina contra
febre amarela a todas as pessoas
que estiverem nas salas de espera
das unidades.
No Paraná, até o momento,
não há circulação do vírus. Desde
julho do ano passado, houve 17
notificações; dessas, 15 já foram
descartadas e duas continuam
sob investigação. Qualquer dificuldade na execução dessa busca
ativa de população para vacinar
deve ser reportada à Ouvidoria
da Secretaria da Saúde (0800
644 44 14).

EM PALMEIRA

EM CURITIBA

Controlador Geral participa de reunião
Ponta Grossa - Na manhã
desta sexta-feira (18), uma
equipe da Controladoria Geral
do Município esteve em Curitiba
para uma reunião com o Controlador Geral do Estado, Raul Clei
Coccaro Siqueira. O objetivo da
visita foi a troca de informações
visando aperfeiçoamento de téc-

nicas de controle e do programa
de Integridade e Compliance,
medida anunciada na última
terça-feira (15) pelo Governo
Estadual. Além do controlador,
estiveram presente a Subcontroladora de Auditoria, Maria
Pelissari e a de Contratos, Joana
Dara de Oliveira Maior, além dos

assessores Dr. Eduardo Issa e
Dr. Lucas Martins.
De acordo com o Controlador Geral do Município, Lauro
Costa, a intenção do encontro
foi conhecer e alinhar ações
estaduais com as medidas em
andamento em Ponta Grossa.
“O encontro entre Controladoria

Geral do Município e a Controladoria Geral do Estado teve como
objetivo o conhecimento do novo
programa Integridade e Compliance que está sendo implantado pelo governo estadual,
visando o aperfeiçoamento das
boas práticas da administração
pública municipal”, afirma.

IMASP convoca audiência
pública para o dia 23
Da Assessoria
Palmeira - O Conselho
Administrativo do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de
Palmeira (Imasp), representado
pelo presidente Olair de Jesus
Freitas, está convidando funcionários públicos credenciados
para que participem de Audiência Pública a ser realizada dia na

quarta-feira (23), às 19 horas,
nas dependências do Salão Paroquial localizado na Rua Jesuíno
Marcondes. A audiência terá
como pautas, a avaliação atuarial
do Imasp e a aplicação da Lei nº
4.853 de 27/12/2018 que trata
sobre o percentual da contribuição específica proporcional ao
número de dependentes do beneficiário vinculado ao Imasp.
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FANTASMA ENFRENTA O CIANORTE FORA DE CASA NA PRÓXIMA RODADA

Operário vence o Paraná na estreia
Divulgação / José Tramontin

Marcação
forte fez a
diferença no
confronto
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário venceu o
Paraná Clube, na tarde deste
domingo (20), pela primeira
rodada do Campeonato Paranaense 2019. A partida,
válida pela Taça Barcímio
Sicupira, aconteceu na Vila
Capanema e terminou 1 a 0.
Com o resultado, o alvinegro
é líder do Grupo A, com três
pontos.

Gol da vitória veio dos pés de Dione

EM CARAMBEÍ

O gol da vitória do Fantasma saiu aos 42 minutos
do segundo tempo. Quirino
chegou pela direita e cruzou,
Schumacher recebeu na área
e deu passe para Dione balançar as redes.
A equipe alvinegra iniciou
o jogo com Simão, Léo, Alisson, Sosa, Peixoto, Chicão,
Índio, Robinho, Jean Carlo,
Lucas Batatinha e Bruno
Batata. No segundo tempo,
entraram Dione, Schumacher e Quirino para saída de
Jean Carlo, Lucas Batatinha e
Léo.
Em entrevista coletiva, o
técnico Gerson Gusmão falou
sobre a vitória na estreia da
competição. “Fizemos um jogo
muito bom, resgatando aquela

'TURISMO RURAL'

RENDA EXTRA

Troca Saudável retorna
no dia 14 de fevereiro
Divulgação

Abertas as inscrições de casas
para aluguel durante Carnaval
Divulgação

Da Assessoria

No ano passado foram 19 toneladas de recicláveis trocados
Da Assessoria
Carambeí - Com o Troca
Saudável da Prefeitura de
Carambeí retornando, a troca
de material reciclável por frutas e verduras também volta no
mês de fevereiro. Neste ano,
o programa fará em todos os
pontos determinados, em cada
bairro, somente uma troca
mensal. As regras continuam
as mesmas, para cada quatro
quilos de material reciclável,
um quilo de hortifruti.
O secretario Municipal
de Meio Ambiente, Rosney
Ribeiro, explica que a alteração para uma troca mensal é aumentar a quantidade
de reciclados em uma única
oportunidade. “Durante o
ano passado observamos que
na primeira quinzena havia
uma grande participação e
já na segunda caia consideravelmente. Iremos iniciar esse
ano com uma troca mensal,
porém, se houver necessidade,
certamente retornaremos com
duas trocas”, detalha Rosney.
Ele comenta que em 2018 a
média mensal foi de 19 toneladas de recicláveis que foram
repassados diretamente para

a Cooperativa Ambiental de
Carambeí (Coopam), parceira
do programa.
Ele lembra que a comunidade deve ter atenção quanto
ao material a ser entregue no
Programa Troca Saudável.
“Sapatos, madeiras, pneus,
isopor, lampadas e pilhas não
são aceitos e materiais como
embalagens longa vida, copinhos de iogurte, latas e garrafas precisam necessariamente
estarem lavados”, completa o
secretário de Meio Ambiente.

“

Iremos iniciar
esse ano com
uma troca
mensal, porém,
se houver
necessidade,
certamente
retornaremos
com duas trocas

Tibagi - Já estão abertas
as inscrições para aluguel de
imóveis residenciais durante
as festividades do Carnaval
2019, em Tibagi. Interessados devem ir até a Secretaria
de Turismo (Setur) para formalizar a inscrição. A prática
já se tornou hábito na cidade e
ajuda a suprir a alta demanda
de turistas, que no período
lotam os quartos de pousadas e hotéis do município, ao
mesmo tempo que garante
uma renda extra para as famílias locais.
As casas para aluguel serão
divulgadas pelas mídias sociais
do Carnaval 2019 e da Setur,
de forma gratuita, mas a Prefeitura não informa os valores
dos aluguéis para os turistas.
A negociação é direta entre
locatário e locador.
A Prefeitura também não

Prefeitura não informará o valor dos aluguéis para os turistas
disponibiliza fotógrafo para
fazer as fotos do imóvel. É de
responsabilidade do proprietário providenciar as imagens e
encaminhar à Setur.
A gerente da Setur, Kellin
Ramos, também pede que
os proprietários informem
quando a casa for alugada.
“Solicitamos que os proprietários nos contatem para que
o anúncio seja retirado, dando
oportunidade também para

outros imóveis serem alugados”, disse Ramos.
A proprietária de casa
para aluguel, Clerice Martins Lucas, comenta que são
muitos os pontos positivos
em alugar sua casa durante o
carnaval. “Eu acho muito bom
quando consigo alugar, sempre
alugo para alguém bom que
cuidam da casa. Espero que
eu consiga alugar esse ano de
volta”, falou.

Capela Municipal será modernizada
Tibagi - A obra de revitalização da Capela Mortuária,
do Cemitério Municipal começou nesta segunda-feira (21).
O projeto visa modernizar o
local, deixando mais arejado e
diminuindo a sensação térmica
diante de fortes temperaturas.
A obra é um investimento de
R$160 mil, com recursos próprios da Prefeitura. Durante o
período de reforma, o acesso
eu cemitério será apenas pelo
portões secundários, nas Ruas

Machadinho e Desembargador
Mercer Júnior.
O projeto de revitalização
contempla a troca da cobertura
atual por telhas termo acústicas
e o aumento do pé direito do
prédio, que irá melhorar a ventilação da construção. Os quartos e a cozinha ganharão uma
subdivisão e serão separados.
A Capela também ganhará uma
nova fachada mais atual.
O projetista da Prefeitura,
AndreAstegher, da mais detalhes sobre a reforma e revitalização da Capela Municipal. “O

projeto visa revitalizar o prédio,
que está muito antigo, tudo
quebrado. A parte de madeira
vai ser trocada por metal, que
é mais resistente e dura mais”,
explicou. O projeto é assinado
pelo engenheiro civil da Prefeitura, Josemar Scheraiber.
A previsão é que a obra seja
entregue em 150 dias. Durante
esse período, os velórios que
dependem da Capela Municipal serão remanejados para
outro espaço. Os sepultamentos
seguem acontecendo normalmente no Cemitério Municipal.

DOSES QUE CHEGAM SERIAM INSUFICIENTES

Saúde faz operação para evitar
desabastecimento de vacinas
Da Assessoria
A Secretaria de Saúde do
Paraná está fazendo uma operação emergencial para avaliar
a situação dos municípios paranaenses com relação às vacinas
que fazem parte do Programa
Nacional de Imunização (PNI)
do Ministério da Saúde.
De acordo com o diretorgeral da secretaria, Nestor
Werner Junior, o Paraná, assim
como outros Estados, está
recebendo doses em quantida-

des insuficientes de quase todas
as vacinas do programa. “Um
exemplo é o caso da meningocócica C conjugada. A nossa
demanda é de 88 mil doses por
mês e o ministério envia uma
média de 66 mil. Ou seja, uma
quantia bem abaixo da necessária”, exlplica.
Por isso, a secretaria faz
um levantamento minucioso
do estoque de cada uma das
Regionais de Saúde, para que
a nova gestão possa tomar providências. Também ocorre um

Setur e Sindicato
Rural promovem
curso em Tibagi
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Turismo (Setur) abriu
as inscrições nesta segunda-feira
(21) para o curso de Turismo
Rural e Oportunidades de Negócios, ofertado em parceria com o
Sindicato Rural de Tibagi, através
do Senar. O curso objetiva levantar as potencialidades e oportunidades turísticas da região, e
perceber a atividade rural como
negócio rentável.
Para fazer a inscrição, o interessado deve ter a partir 18 anos.
O curso, que ocorrerá entre 25 e
27 de março, será pré-requisito
para os demais cursos que acontecerão no mês de abril e maio,
Trilhas e Caminhadas Ecológicas
e Artesanato como Recurso Turístico.
As inscrições serão feitas na
Setur até dia 15 de março, das 8
às 17h30.
Divulgação

Sede da Setur

EM TIBAGI
Da Assessoria

nossa identidade de 2018,
com uma marcação muito forte
sobre o adversário, algumas
jogadas em movimentações
e hoje estivemos um pouco
melhor na parte técnica, acertando mais o passe e retendo
mais a bola, o que me agradou muito. Estreia sempre é
um pouquinho diferente dos
demais jogos, mas a equipe
foi bem, aguentou bem fisicamente e conseguiu entender o
que a gente programou para o
segundo tempo e, felizmente,
conseguimos fazer o gol e
vencer”.
O Operário volta a campo
pelo Paranaense na próxima
quarta-feira (23) contra o Cianorte, às 20 horas, no Estádio
Municipal Albino Turbay.

remanejamento das doses entre
as regionais com o objetivo de
evitar o desabastecimento e
atender a população da melhor
forma possível.
“Nós estamos atentos a esse
problema. Vamos fazer um contato ainda mais próximo com o
Ministério da Saúde, do atual
governo federal para buscar uma
alternativa para essas questões.
A população precisa das vacinas
e nós vamos em busca de uma
solução para esses problemas”,
afirma o diretor.

MAIS TRANSPARÊNCIA

Prefeitura
transmitirá
licitações ao vivo
Da Assessoria
Tibagi - Na sexta-feira (18),
a Prefeitura de Tibagi realizou
teste para transmissão ao vivo
das licitações, trazendo mais
transparências para os processos. A fase de testes foi com a
tomada de preços para a reforma
da antiga escola do Cachoeirão.
O investimento realizado em tecnologia foi de R$ 3 mil.
De acordo com o prefeito
Rildo Leonardi, o investimento
é uma preocupação da administração com a transparência dos
processos licitatórios. “Tomamos a iniciativa de investir em
tecnologia para trazer ainda mais
transparência para nossa gestão.
Desta forma, a população tem
mais uma ferramenta para interagir e entender como funcionam
os trâmites legais”, disse.
A gerente de licitação, Liliana
Prado, explica o intuito da inovação. “Visando uma maior
transparência nos processos
licitatórios implantamos a transmissão ao vivo em nossas licitações”, afirmou.
As transmissões ao vivo
serão transmitidas pelo canal da
Prefeitura no Youtube e ficarão
disponíveis para a população
acompanhar quando quiserem.
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CAVANIS CELEBRA 50 ANOS EM CASTRO

Divulgação / Luana Dias

Missa solene
foi celebrada
com igreja cheia
Missa e ato
público
marcaram
o ano de
comemoração ao
cinquentenário
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A igreja ficou lotada durante a
celebração na manhã de domingo
(20), na Matriz de Sant’Anna, em
Castro. A missa solene, iniciada
às 9 horas, foi a abertura oficial
da programação do Ano de Ação
de Garças pelo Cinquentenário
da presença da Congregação das
Escolas de Caridade - Instituto
Cavanis, no Brasil. Além da presença de muitos fiéis, a celebração também contou com diversos
padres, seminaristas e religiosos,
vindos de diferentes regiões do
Brasil e de alguns países onde
existem projetos e obras administradas por membros da Congregação Cavanis. Entre eles, o
superior geral da Congregação
Cavanis, padre Pietro Fietta, que
foi o celebrante da missa. O religioso veio direto de Roma para
participar da programação de
comemoração ao cinquentenário

no município.
Diferente das tradicionais
missas de domingo, esta, que
lembrou a chegada dos três primeiros religiosos Cavanis em
Castro, foi bastante extensa e
contou com algumas particularidades e momentos especiais,
inclusive de interação entre os
celebrantes e o público presente. Em um deles, os padres
se espalharam entre os fiéis, presenteando-os com a entrega de
pequenas embalagens contendo
sementes, de diferentes plantas.
O gesto, visto com entusiasmo
pelos presentes, segundo os
religiosos, representava os frutos da missão Cavanis no município, assim como os frutos dos
trabalhos feitos em parceria com
a comunidade.
Durante a homilia padre Pietro Fietta afirmou que em Castro
estão as raízes da Congregação
Cavanis. Na sequência o bispo
do Pará, Dom Vilmar Santin
fez uso da palavra e elogiou o
espírito missionário dos Cavanis, afirmando que os mesmos
não são acomodados e que têm
a característica de assumirem
missões que vão muito além de
suas dioceses.
Antes do encerramento da
celebração, padre Edemar de
Souza que é superior provincial

da Congregação Cavanis no
Brasil, agradeceu aos serviços
prestados pelos membros da
Congregação em Castro, e em
seguida, padre Martinho, pároco
da Matriz de Sant’Anna também
se pronunciou, afirmando que
os Cavanis fazem parte da história do município. Ao final da
missa os padres Cavanis foram
presenteados por representantes da matriz, com um quadro
da Senhora Sant’Anna. Houve
ainda a benção de um relicário,
confeccionado especialmente
para a ocasião, e que a partir
desta semana iniciará peregrinação, passando pelas casas
dos castrenses.
Ato público
Depois da missa solene, os
padres e fiéis presentes seguiram até a sede provincial da
Congregação no município,
onde houve um ato público e
o descerramento de uma placa
comemorativa, na presença de
autoridades locais. No percurso
entre a igreja e o local do evento,
o público seguiu acompanhado
da apresentação da fanfarra do
Colégio Vespasiano.
Antes de a placa ser descerrada foram feitos novos agradecimentos e discursos, entre eles,
o do prefeito de Castro, Moacyr

Durante celebração padres distribuiram sementes para os fiéis

Elias Fadel Junior, que aproveitou para anunciar o aumento
no repasse feito pela Prefeitura
à Casa da Criança Padre Marcelo Quilicci (um dos projetos
mantidos pelo grupo Cavanis no
município), de R$ 300 mil para
R$ 700 mil.
Também houve soltura de
balões, e por fim, a inauguração
da placa. Ao final das atividades,
padre Edemar de Souza conversou com a reportagem, e citou
o momento festivo vivido pela
Congregação, classificando-o
como histórico. “A importância
de um momento como esse é a
de podermos olhar nosso trabalho sob três aspectos diferentes.
Primeiro para nosso passado,
com muita gratidão por tudo o
que já feito e pelas pessoas que
estiveram conosco até agora,
trabalhando e colaborando. Em
seguida, para o presente, para
vivermos com paixão e com o
máximo de dedicação o nosso
presente. É também uma oportunidade de renovação de fé e
de fortalecermos a missão, e por
último, temos a possibilidade de
olhar para o futuro com esperança, afinal ainda temos muito
trabalho pela frente”, finalizou.

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Polícia Civil vai modernizar seus serviços
Divulgação

Da Assessoria
O delegado-geral da Polícia
Civil do Paraná, Silvio Rockembach,
disse nesta segunda-feira (21) que
está em andamento um diagnóstico
completo da corporação e que, com
base nos dados apurados pelo trabalho, aos 100 dias da nova gestão
do Governo do Estado, será apresentado um plano estratégico para
os próximos quatro anos.
“Como um dos pontos previstos, a emissão de carteiras de
identidade, bem como os demais
serviços prestados pelo Instituto de
Identificação, serão modernizados
e otimizados. O objetivo é que a
população do Paraná tenha a disposição um atendimento de excelência”, afirmou Rockembach.
No ano passado, o Instituto de
Identificação bateu recorde, com a
emissão de mais de 755 mil RGs.

Objetivo é modernizar emissão dos documentos de identificação
O número é 12% maior do que em
2017 (672 mil carteiras de identidade) e 40% mais que em 2016
(540 mil documentos).
Um dos motivos para o
aumento de produção de RG é a
demanda por documentos atualizados. Mesmo não havendo lei que
imponha prazo de validade, vários

setores do país, públicos e privados, exigem o documento atualizado. Também países do Mercosul
passaram a não aceitar RGs antigos
para entrar em seus territórios.
Além disso, há a parceria com a
prefeitura de Curitiba, com a instalação de postos nas Ruas da Cidadania, e os convênios com a Polícia

Militar e o Detran.
Segurança via rápida
Outra iniciativa pioneira no
País e que colaborou para o crescimento do número de emissões de
RGs no Paraná é o projeto da 2ª
Via Rápida. Com essa iniciativa, o
cidadão não precisa ir até um posto
de identificação para solicitar a 2ª
via do documento, podendo fazer
o pedido pela internet e utilizando
informações já existentes nos bancos de dados da Polícia Civil e do
Detran. Mais de 80 mil RGs foram
expedidos neste novo serviço, que
atua desde agosto de 2018.
Para utilizar o serviço, o cidadão
deve ter a “Identidade Digital”, disponível para quem fez recentemente
uma coleta biométrica por meio da
emissão de documentos como a
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) ou a carteira de identidade.

VOLTA ÀS AULAS

Procon recomenda pesquisa de preço
*Da assessoria
O Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor (Procon) do Paraná realizou uma
pesquisa de preços dos materiais
escolares, entre os dias 08 e 10
de janeiro de 2019, em quatro
estabelecimentos da capital do
estado. Ao todo, foram pesquisados mais de 150 itens, sendo
consideradas, para o levantamento, marcas pré-definidas.
Segundo o órgão, as diferenças
encontradas de um estabelecimento para outro comprovam
a importância da pesquisa de
preços e também das condições
de pagamento disponíveis no

mercado, já que quem pesquisa
acaba economizando.
As maiores variações de
preço encontradas nos estabelecimentos foram no seguintes
itens:
Tinta Guache 6 cores
15 ml cada
* Marca:
Acrilex
* Variação:
112%
* Maior preço: R$ 5,30
* Menor preço: R$ 2,50
* Diferença:
R$ 2,20
Lápis de Cor
Aquarelável 12 cores
* Marca:
Faber Castell
* Variação:
110%

* Maior preço:
* Menor preço:
* Diferença:
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R$ 33,40
R$ 15,90
R$ 17,50

Caneta Hidrocor
12 Cores
* Marca:
Faber Castell
* Variação:
80%
* Maior preço: R$ 15,99
* Menor preço: R$ 8,90
* Diferença:
R$ 7,09
Caderno 96 Folhas
Avengers
* Marca:
Tilibra
* Variação:
70%
* Maior preço: R$ 21,99
* Menor preço: R$ 12,90
* Diferença:
R$ 9,09

Caderno Jolie 200 folhas
* Marca:
Tilibra
* Variação:
33%
* Maior Preço: R$ 39,99
* Menor Preço: R$ 29,99
* Diferença:
R$: 10,00
De acordo com orientações do
Procon, uma forma de o consumidor facilitar a pesquisa é utilizando
aplicativos, como por exemplo, o
‘Menor Preço Nota Paraná’, que
permite a comparação de preços de
maneira rápida e moderna. Outra
dica é para que os pais se reúnam
para comprar em maior quantidade,
o que possibilita alcançar maiores
descontos e melhores condições de
pagamento.

PRODUÇÃO LEITEIRA DE CASTROLANDA

Casa da Praça recebe
exposição itinerante

Divulgação

Projeto foi organizado pelo Centro Cultural Castrolanda
Da Assessoria
Após ser aberta ao
público em agosto de 2018
na Agroleite (um dos eventos mais completos do setor
leiteiro do país) e no Parque Histórico de Carambeí
entre outubro e novembro
do mesmo ano, a exposição
itinerante 'Produção Leiteira em Castrolanda: Vida
e Tradição' está agora no
centro de Castro.
A produção é responsabilidade do Centro Cultural Castrolanda, instituição
museológica que trabalha
para preservar a história e a
cultura holandesa na colônia.
Castro obteve o título de
Capital Nacional do Leite e
este se deve ao fato de que
é uma tradição das famílias
produzirem leite de qualidade. Não é à toa que a
produção leiteira faz parte
da identidade de Castrolanda desde a fundação da
colônia, em 1951, estando
presente na cultura agrícola
dos imigrantes holandeses e seus descendentes.
No entanto, as técnicas de
produção e o rebanho se
modificaram muito ao longo
desses mais de 60 anos
de história e, pensando
nisso, a exposição foi elaborada com a finalidade de
demonstrar as transformações pela qual passou a produção leiteira da Colônia.

Exposição pode
ser visitada entre
terças e sábados
Instalada na Casa da Praça,
em Castro, a exposição esta
aberta ao público desde
sexta-feira, (18).
A visitação do público é
livre e o ingresso não será
cobrado. Contando com
recursos da Lei Rouanet de
Incentivo à Cultura, PRONAC 182723, a exibição
dessa temática faz parte do
Plano Anual de Atividades
2019 do CCC – realização
da Associação dos Moradores de Castrolanda, Ministério da Cultura e Castrolanda
Cooperativa Agroindustrial.
O projeto conta com o apoio
das empresas Fertipar, Tetra
Pak, Copel Paraná, Nutron,
Arysta, Alltech, BRDE,
Ihara e Banco Safra.
Serviço
*Exposição: 'Produção
Leiteira em Castrolanda:
Vida e Tradição'
*Local: Casa da Praça –
Castro – PR
*Abertura: 18/01
*Horários de visitação:
Terça a sexta-feira das 8
às 12 horas e das 13 às
17 horas
* Sábado e domingo
das 9 às 13 horas.

Classificados a partir de R$ 2,00
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 9648-9160.
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.

CUIDADORA DE IDOSOS
Cuidadora de idosos, entrar em
contato pelo tel.: (42) 9 9868-0185,
falar com Neila.

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.

Touro: Chance de sucesso vai
surpreender você e é provável que
arrume um trabalho novo. Pode
fechar acordo ou assinar contrato
vantajoso. O clima na conquista vai
fluir facilmente.

Escorpião: Pode ganhar uma
grana extra por conta de algum
bico. Bom dia para fazer uma fezinha. Irá cuidar mais do seu lar com
a colaboração da família. Paquera
animada.

Gêmeos: Poderá alcançar conquistas profissionais importantes com
apoio de quem deseja. Sorte em jogo
ou sorteio. Um sonho material seu e
do seu par deve se concretizar.

Sagitário: No trabalho, irá se
conectar com quem pensa como você
para conquistar apoio. Terá sucesso
em viagem. Chance de rolar atração
por colega ou pessoa conhecida.

Câncer: Seu esforço será reconhecido no trabalho. Pode receber
uma grana extra. Na conquista,
terá sensibilidade para perceber o
melhor momento de se abrir com
quem ama.

Capricórnio: Vai atrair todo
mundo por conta do seu alto-astral,
inclusive colegas de trabalho. Vai
desejar mais segurança e estabilidade no seu emprego. Espere sintonia e sedução no romance.

Leão: Promessa de sucesso
nos seus projetos, acordos e contratos, graças ao seu carisma e à sua
inteligência. Chance de ir bem em
provas ou testes. A dois, uma surpresa feliz se aproxima.

Aquário: Aposte na sua experiência para se destacar em atividades
profissionais. Terá jogo de cintura
para sair de conflitos. Um bom papo
aumentará sua segurança na relação
a dois.

Virgem: Espere lucros se cuida
de dinheiro ou negócios de outra
pessoa. Vai se dar bem em treinamentos, cursos e estudos. Se gosta
de alguém, o clima será de ternura e
compreensão.

Peixes: Urano promete surpresa boa nas finanças. Também há
chance de conquista na vida profissional e maior responsabilidade
em projetos. Na paquera, encontro
cheio de animação e alegria.
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Castro-PR, 1º de novembro de 2018. Ao Cooperado Sr. AURI SCHOELER Matrícula n.º 1.727 Rodovia PR 090, Km 151, Ressaca Piraí do Sul
– Paraná Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração
de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, 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;
...” No entanto, constatamos que V.Sa. desde 24-05-2017 não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa,
estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme
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
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ANUNCIE NO JORNAL MAIS LIDO NOS CAMPOS GERAIS (42) 3232-5148

R

Sergipe
(sigla)
Anverso
da moeda

Desconsiderado;
desdenhado
Siga!

VENDO VAN SPRINTERM
Vendo Van Sprinterm com branca,
ano 2009/2010, modelo CDI 313
16 lugares porta automática. Valor:
R$ 50.000,00. Tratar pelo telefone:
(42) 9 9911-1452/ (42) 9 91441452.

T

Movimento musical
que teve Gilberto Gil
entre os cantores
Ceder gratuitamente

CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

VENDO FOX
ROUTE 2008 FLEX
Vendo Fox Route1.0 flex, ano 2008,
com direção hidráulica, ar-condicionado, rodas de liga leve 14” e
travas elétricas. Valor: R$17.500,00.
Whats: (42) 9 9845-0864/ (42) 9
9821-2378.
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FRANS BORG
Diretor Presidente

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.

Libra: Você vai sentir muita
disposição e alegria. Pode esperar
sucesso em entrevista de emprego
ou contato profissional. Terá prazer em compartilhar seus planos e
sonhos com seu par.

Indivíduo que dá suporte financeiro a
uma empresa em
estágio inicial (Fin.)

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.

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

Áries: Espere notícias felizes no
seu serviço. Você terá muita garra
para vencer os desafios. Seu astral
estará atraindo bons acontecimentos. Clima cheio de entusiasmo na
paquera!

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.
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Castro-PR, 1º de novembro de 2018. Aos Cooperados Sr. ERNI SCHOELER Matrícula n.º 1.726 Rodovia PR 090 km 151 Ressaca Piraí do Sul
– Paraná Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de
Infração Estatutária. Prezado Cooperado, 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; b)
Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das
Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho
de Administração e de Regimentos Internos; ... g) Contribuir no rateio
dos custos, taxas de serviços e encargos operacionais; ... 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 06-10-2016 não
está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias,
conforme 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.”
Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações
como associada; 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 23-10-2018, 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,

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.
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FAMÍLIA PASSA MOMENTOS DE HORROR

Ladrão é baleado e quadrilha presa
Divulgação / PM

Nove armas
estavam em
poder dos
criminosos

EM CASTRO

Ladrão rende família e
rouba veículo de pátio

Da Redação
Um verdadeiro arsenal de
armas apreendido, além da
quadrilha presa e um dos marginais ferido à bala. Esse foi
o desfecho da ação criminosa
praticada por quatro pessoas
que roubaram uma residência
na localidade de Herval do
Xaxim, distrito do Abapan, em
Castro, nas primeiras horas de
domingo. O quarteto estava
fortemente armado e se utilizava de um automóvel Kadett,
mas foi compelido pelos policiais na noite de domingo (20),
mais precisamente na região
denominada de 'Estrada da
Ilha', onde ouve troca de tiros.
Antes, os policiais se depararam com os ladrões ainda
no trevo de acesso aos dois
distritos (Socavão e Abapan),
quando iniciou-se um acompanhamento tático, inclusive com
apoio da Guarda Municipal de

Divulgação

Polícia age rápido e desmantela quarteto de ladões

Castro.
Na ação foram recolhidas
nove armas de fogo, entre pistolas, revólveres e espingardas,
além de munição e R$ 13 mil
em espécie, que pertenciam à
família roubada.
Troca de tiros
Na tentativa de fugir, um
dos assaltantes atentou contra
a vida dos policiais, fazendo
um disparo, momento em que
os militares revidaram. Bale-

NA UTI DA SANTA CASA

Mulher é
suspeita de
esfaquear
o marido

Da Redação
Está internado na Santa
Casa de Misericórdia, em Ponta
Grossa, Carlos Maurício Rodrigues dos Santos, de 36 anos,
encontrado caído em via pública,
com ferimentos a golpes de faca
na região do tórax e abdomen. A
ocorrência foi registrada perto
das 22h45 de sábado (19), na
Rua Nelson Iwanoski, em Castro.
O siate realizou o atendimento da
vítima e chegou a encaminhá-la a
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Castro, em estado
grave. Uma testemunha teria
relatado que a vítima ao ser agredida chegou a pedir ajuda, e que
a esposa, principal suspeita dos
golpes, evadiu-se do local.

EM RESERVA

Acidente
causa uma
morte e deixa
três feridos
Da Redação
Reserva - Homem morre e
outras três pessoas ficam feridas em acidente registrado no
quilômetro 400, da PR-441, no
município de Reserva. A colisão
envolvendo um caminhão e um
carro, aconteceu por volta das
17h40 de domingo (20).
Os dois veículos colidiram
frontalmente, sendo que os
quatro ocupantes do automóvel
Siena acabaram presos entre as
ferragens. O motorista, identificado como Melquisedequi Lagos
de Souza, de 31 anos, não
resistiu aos ferimentos e veio a
óbito ainda no local. Bombeiros
de Telêmaco Borba e da Defesa
Civil de Reserva prestaram atendimento aos três sobreviventes.
Foram encaminhados para
o Hospital Doutor Feitosa, em
Telêmaco Borba, duas mulheres
- de 29 e 50 anos - e um homem
de 44 anos. Peritos do Instituto
de Criminalística estiveram no
local para apurar as causas do
acidente.

ado, ele foi socorrido pelo
Siate e levado em estado grave
para o Hospital Regional.
Agressivos
Para a Polícia Militar, os
ladrões agiram com extrema
agressividade, chegando a
dar coronhadas na proprietária da residência, fazendo
ela, o marido e os filhos como
reféns. Ainda durante a ação
criminosa, um dos familiares
conseguiu escapar e buscar

ajuda junto ao vizinho, que
realizou ligações para a polícia, que agiu rápido enviando
equipes para o local.
Prisão
Conforme explicou a família, o dinheiro levado pelos
assaltantes seria para o filho
que utilizaria os recursos para
a compra de móveis, pois foi
aprovado em vestibular e a
intenção é estudar em Ponta
Grossa.

'OPERAÇÃO ARRASTÃO'

Castro e Piraí são alvos de ações

Em Castro
Como saldo, dois veículos foram apreendidos com
drogas, sendo que o primeiro, um Fox, trazia cigarro
de maconha e uma bucha

Da Redação
Fazer compras em um
hipermercado pode ser prazeroso, principalmente em um
domingo à noite, mas quem
pode imaginar que ao estacionar o seu carro, algúem o esperaria armado, pronto para lhe
roubar. Foi isso que aconteceu
nesse domingo (20), quando
uma família foi às compras em
Castro. Para a Polícia Militar, o
criminoso saiu de trás da caminhonete da família, rendendo à
todos com uma arma de fogo. O
próximo passo foi entrar no veículo e fugir sentido a PR-340,
estrada que liga o Contorno Sul

Divulgação / Pol. Civil e PM

Da Assessoria
A ação denominada de
'Operação Arrastão', do Pelotão de Choque e policiais
militares da 3ª Companhia
de Castro, não deram trégua
à criminalidade e ao final da
noite de sexta-feira (18) e início de sábado (19), tanto em
Piraí do Sul, quanto em Castro, realizaram abordagens e
bloqueios de vias. Em Piraí,
32 pessoas foram alvos de
busca pessoal e identificação,
7 veículos foram vistoriados,
e 5 comércios fiscalizados; já
em Castro, 120 pessoas abordadas e fiscalizados 5 veículos.
Também foram vistoriados 05
estabelecimentos comerciais.

Família foi pega de surpresa
à Castrolanda.
Na descrição do pai da
família, o ladrão era moreno e
tinha barba, usava uma blusa
marrom clara e boné. O carro
levado é uma Chevrolet S-10
de cor prata, placas AMX7264. Qualquer informação
que possa ajudar nas investigações, pode ser anônima e deve
ser feita pelo 190, ou através
do 42 3232-1192.

Criminoso sai de
trás da caminhonete
e surpreende

PIRAÍ DO SUL

Som alto dá problema
e leva jovens em cana
Da Redação

Pelotão de Choque e policiais da 3ª Cia, fazem abordagens
de cocaína, enquanto que o
segundo, um Golf, com dois
ocupantes, possuía quatro
buchas de cocaína. Os três
ocupantes dos veículos foram
encaminhados para termos
circunstanciados.
Dentro das ações policiais,
a polícia apurou que três pessoas foram receberam voz de
assalto, por jovens que porta-

riam facas. A ação criminosa
resultou no roubo de um celular, sendo que uma das vítimas,
de 17 anos, levou uma facada
nas costas. Socorrida por uma
pessoa das proximidades, ela
foi encaminhada à Unidade de
Pronto Atendimento (UPA).
Conforme o que foi apurado, o estado do jovem golpeado é grave.

Piraí do Sul - Várias ligações ao 190 informavam do
volume extremamente alto em
uma residência localizada na
Quadra 1, do Bairro Colina.
O registro foi as 22h50 de
sábado, em Piraí do Sul. A
equipe policial constatou o
fato e orientou o proprietário
do imóvel para que abaixasse
o volume. Mais tarde, outra
ligação informava que o som
alto tinha retornado. A equipe,
ao se aproximar, ouviu quando
um das pessoas proferiu ameaças e palavras ofensivas aos
policiais.
Após diligências, o respon-

sável pela som, um rapaz de
de 24 anos foi informado que
seria encaminhado à delegacia
junto com o suspeito de 19
anos que desacatou a equipe.
Um terceiro suspeito, de 25
anos, que interviu na ação
também foi encaminhado. O
equipamento de som acabou
apreendido. E, para surpresa
da autoridade policial, um dos
suspeitos encaminhado possuia
mandado de prisão em aberto.

Um dos detidos
possuia mandado de
prisão em aberto

JAGUARIAÍVA

SENGÉS

Empina moto em via pública
e acaba flagrado por policiais
Sengés - Um motociclista
que empinava sua moto em
via pública, teve o seu dia de
azar. Flagrado às 20 horas de
sábado (19) por uma equipe

da PM que realizava patrulhamento, o condutor teve outra
dor de cabeça, ao constatar-se
que este não possuia habilitação. A motocicleta foi apre-

endida no próprio local - Rua
José F. de Camargo, Vila São
Pedro -, e o rapaz de 19 anos,
encaminhado para lavratura de
termo circunstanciado.

Homem volta a si e agride
funcionários de hospital
Da Redação
Jaguariaíva - Funcionários de um hospital de Jaguariaíva foram agredidos por um
cidadão, após receberem um
homem ferido em via pública.
O suspeito foi encaminhado

desacordado e ao ser medicado, agrediu várias pessoas.
Com a chegada de policiais
militares, ele não só os agrediu,
como resistiu a prisão. Acabou
preso e encaminhado à delegacia, para as medidas que couberem.
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'Por mais longa que seja a caminhada o mais importante é dar o primeiro passo.'
Vinícius de Moraes

Marcelo

Divulgação

Divulgação / Arq. Pessoal

Ainda em
tempo de
parabenizar João
Marcelo Mazzo
pela recente
passagem de
seu aniversário.
Parabéns!

O querido casal João Augusto e Francine Blum. Fran,
como é carinhosamente chamada pelos amigos,
em ritmo de aniversário. Muitas felicidades!

Karla

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Claudia

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O casal Rita
de Cássia e
Claudionor
Milleo
celebrando
17 anos de
amor. Ela
recebe
também
felicitações
pela idade
nova.
Parabéns!

O casal Alex
e Elisa Dal Pizzol
completou
recentemente
26 anos de
feliz união.
Muitas
bênçãos!
Divulgação / Arq. Pessoal

Bruna
Schimanski
e a formanda
em Direito pelo
Cescage,
Laryssa Urba,
em sua festa
no espaço
Silvana
Khun, em
Ponta Grossa

Espero que este dia seja tão maravilhoso
como tem sido estar ao seu lado. Que você
continue sempre sendo esta pessoa doce,
meiga, sensível e acima de tudo, o meu
grande Amor. Também quero que saiba que
eu amo muito você. Feliz Aniversário!

A dinâmica jornalista e
colunista Karla Cruz Grüdtner
será muito cumprimentada por
mais um ano de vida. Sucesso!

A fonoaudióloga
Claudia Andrea Costa
recebendo felicitações
de idade nova. Votos de
muitas felicidades!
Divulgação / Marcos Bastos

Marcela
Gebrin,
leia-se
Gebrin Bijoux,
estreando
idade nova
e recebe
cumprimentos especais
da coluna

De: Vagner

Para: Tatiane

Way Summer Session

Cervejaria promove festa
com mais de 30 torneiras
Curitiba – Que tal curtir o
Verão com muito chope artesanal, comidas saborosas e música
ao vivo? Assim será esse sábado
(26) na Way Beer. A cervejaria
paranaense, um dos grandes
destaques do mercado nacional,
vai promover uma grande festa de
Verão, o Way Summer Session,
com entrada gratuita e ambiente
especialmente decorado.
O evento contará com mais
de 30 torneiras servindo mais de
10 opções de chopes sazonais e
de linha da Way Beer, com preços a partir de R$ 10 (copos de
500ml) e R$ 20 (jarras de 1 litro). Além disso, o Way Summer
Session vai disponibilizar quatro
cervejas em latas de 473 ml para
consumo no local: Tropical Gose,
Sparkling Dry IPA, Watermelon
Ale e Catarina.
No menu de comidas estarão
presentes comidas leves com a
cara do Verão, entre elas saladas,
sorvetes e a deliciosa Pupunha
Parrilheiro feita na churrasqueira
e servida com salada de repolho
ou farofa. Para quem ama um
belo churrasco, o evento contará
com chorizo e linguiça artesanal
servidos com acompanhamentos.
Como toda boa festa precisa
de boa música, o Way Summer
Session contará com a apresentação das bandas Lou Dog, com

22/01

Angela Sleutjes Dancosky
Carlos Renato Bourguignon
Rafael Bardaco
Celina Marques Souza
Edilson Ribas
Jarbas Galleto Bueno
Mônica Carrilho
Regina A. de Vasconcelos
Márcia Zógbi Vitória

23/01

Adrielen Oliveira Rosas

o melhor do rock, ska e reggae,
e Top Duo Acústico, que trará
muito rock e pop para o evento.
Para quem quiser levar a criançada, a Way Beer vai disponibilizar um espaço kids especial
com monitoria. Para completar,
o evento contará com jogos
especiais, entre eles Futemesa e
Frescobol. Além disso, é sempre
bom lembrar que os eventos da
cervejaria são Pet Friendly.
O Way Summer Session
será realizado na fábrica da Way
Beer (Rua Pérola (nº 331), na
cidade de Pinhais, na Região
Metropolitana de Curitiba (PR).
O evento acontece das 12h às
20h, com entrada gratuita. Mais
informações pelo telefone (41)
3653-8853 ou no site www.
waybeer.com.br.
Divulgação

Ariane Gomes
Felipe Soares
Loriene Moreira
Mariane Telles Prestes
Mary Celia Maia

24/01

Ana Luiza Gabriel Freski
Ana Lippert
Eurico Shultz
Franciele dos Santos
Paulo César Costa
José Rosni Alves Carneiro

