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IPVA 2019 começou a valer nesta quinta-feira no paraná
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Divulgação / Clube do Tiro Bella Imagem

'POSSE DE ARMA DE FOGO'

Decreto desperta
curiosidade
O decreto assinado no dia 15 de janeiro
pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), para
flexibilizar as regras relacionadas à posse
de arma de fogo no país, aumentou a curiosidade e busca de informações por parte
da população em geral. Porém, mostrou
também que ainda há muita desinformação
entre aqueles que se interessam pelo assunto
e pela compra de armamento. É o que explicou à reportagem a proprietária do único
clube de tiros e da loja de armas da cidade,
Rosilda do Rocio Castanho Jorge. página 5

no decreto ainda é desconhecido pela maioria

no cantagalo

PM retira
das ruas cocaína
e maconha
Divulgação

Polícia Militar de Castro
prende dois elementos e retira
das ruas 7,075 kg de maconha e 102 gramas de cocaína
página 7
(pó).		

Divulgação

Copas Vôlei de Areia e Futvôlei
na Praça Cívica em Carambeí

Rapaz é morto por Scania
ao atravessar a PR-151
página 7

em carambeí

Libertada acorrentada por familiares
Divulgação

Operário
empanta com
Cianorte fora
de casa

governador assina ordem para auditoria externa

O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou
a contratação de uma auditoria externa, por meio de pregão eletrônico, para avaliar
as folhas de pagamento dos
servidores ativos do Poder

Executivo e inativos da Paranaprevidência, de todos
os Poderes. O anúncio foi
feito na terça-feira (22), no
Palácio Iguaçu, pouco antes
da reunião de trabalho com o
página 3
secretariado.

EXTRAORDINÁRIA

'mais médicos'

A Câmara de Vereadores
de Piraí aprovou a proposta do
Executivo de reajuste salarial
ao funcionalismo público. A
Casa também deu aval para
a transferência de valores a
entidades sociais de Piraí do
Sul. Os dois temas foram despachados em turno único, em
reunião extraordinária realizada
página 3
na terça-feira (22).

Todas as vagas abertas pela
saída dos médicos cubanos do
Programa Mais Médicos, em
Castro, já foram preenchidas,
porém, um dos profissionais
está se desligando e deve deixar o município em breve. Em
novembro de 2018, quando
Cuba saiu do Programa, o município perdeu quatro médicos
página 5
de uma vez só.

Câmara aprova Vagas já foram
reajuste salarial preenchidas

página 4

Parque
histórico
recebe doação
de 100 LP's
página 8

jovem de 22 anos sofre de problemas psiquiátricos

Palmeira
conclui
pavimento
poliédrico

Uma jovem de 22 anos, com problemas
psiquiátricos, foi encontrada por policiais
militares de Carambeí, acorrentada na sua
cama. O cárcere privado foi confirmado na
Rua Mangabeira, na Vila Banana. Por outro
lado, apenas ela estava na residência quando
as autoridades chegaram. Uma ambulância

página 4

servidores ativos e inativo serão alvo

Ratinho determina
auditoria na folha

página 4

pm realizou apreenção

Divulgação / PRF

Divulgação

foi deslocada para o local para atendimento
médico e encaminhamento para melhor avaliação. O relatório da PM indica que a jovem
foi encontrada na manhã de quarta-feira (23),
após solicitação do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social ao (CREpágina 7
AS), seguindo denúncias.
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

'POSSE DE ARMA'
Longe de ser a solução mais indicada, o decreto
que trata da 'posse de arma' ainda gera muita desconfiança e mostra total desconhecimento quanto
a nova lei. Em Castro, por enquanto, o que aumentou foi a curiosidade quanto a fazer um curso de
tiro. E existe uma explicação lógica para isso. Até
bem pouco tempo o governo fazia propaganda
maciça sobre o desarmamento, hoje permite que
um cidadão de bem possa ter até quatro revólveres. Parece até brincadeira, mas é o Brasil. Os
efeitos dessas mudanças ainda não são sentidos,
mas é apenas questão de tempo. Torçamos que
seja para o bem!
Informe Publicitário

DE

BASE DO GOVERNO PODE
CHEGAR A 48 DEPUTADOS
Futuro líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bakri (PSD) já assumiu a tarefa na prática.
Assíduo participante das reuniões do secretariado de Ratinho
Junior, Bakri tem ressaltado a importância de uma aproximação maior do Executivo com o parlamento estadual.
Mesmo antes do início do calendário legislativo, em fevereiro, o deputado trabalha para garantir uma base de apoio
pra lá de robusta. Cálculos pessimistas indicam 41 deputados,
mas tem quem aposte que 48 é o número mágico. Vale lembrar
que a Assembleia é formada por 54 deputados.
Começar a gestão com um apoio desses é fundamental
para tramitar com rapidez pautas prioritárias, como a reforma
administrativa e a aprovação, em redação final, do projeto de
lei que trata de Parcerias Público-Privadas (PPP).
A primeira é a base para formalizar a redução do número
de secretarias, alterações de atribuições e de orçamento que
vão promover a economia e agilidade que o governo quer
implantar.
Já as PPPs vão viabilizar projetos de infraestrutura importantes para o desenvolvimento de todo o Estado e que não têm
como ser feitos apenas com recursos do governo.
NOVA CAPITAL
Cascavel será capital do
Paraná entre 7 e 8 de fevereiro. O governo prepara
um decreto para instituir a
transferência. Nestas datas,
o governador Ratinho Junior
cumpre agenda na cidade com
todo o secretariado. Os eventos serão realizados dentro do
espaço do Show Rural, uma
das maiores feiras de tecnologia agropecuária da América
Latina.

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Quem é
barbeiro?
Não!!!
O senhor é o
melhor motorista
da cidade!!!

CORTE DE GORDURA
O governo prevê uma
economia de R$ 500 milhões
com a auditoria da folha salarial dos servidores estaduais.
O trabalho será feito por uma
empresa privada, que será
contratada por licitação e terá
até seis meses para concluir
o estudo. No pacote está a
revisão do salário de ativos
e benefícios de aposentados
e pensionistas. Neste caso,
entram inclusive funcionários
aposentados de outros poderes. Em relação aos ativos, a
revisão da folha deve alcançar órgãos da administração
direta e indireta, inclusive
universidades que resistem a
aderir ao sistema Meta-4.

'FAKE NEWS'
É uma palavra da linguagem inglesa que significa falso ou
falsificação. São informações noticiosas que não representam a
realidade, mas que são compartilhadas como se fossem verídicas, principalmente através das redes sociais. Pode ser uma
pessoa, objeto ou qualquer ato que não seja autentico. A
charge, a sátira ou a paródia, têm a intenção de mentir, porque
estão nas comédias fantasiosas,condizentes com a ficção de
uma criação artística. Esta história,que tem o rótulo de uma
montagem fotográfico,com frases elegantes cujo objetivo é
motivar o leitor a pesquisar ou fazer uma análise literária,sem
ignorar a importância da fantasia . Às vezes certas expressões
ou palavras da língua portuguesa podem transmitir mensagem
ambígua.Pois,são palavras que têm a mesma pronuncia , mas
significados diferentes,ou palavras parecidas na grafia ou na
pronúncia,mas com significados diferentes. Em conversa reservada, para ampliar o conhecimento é só aprofundar no estudo
das palavras de duplo sentido, capitulo da semântica da gramática, que trata do sentido das palavras.

OTIMISMO GERAL
Com emprego em alta e a
assunção de novos governos –
federal e estadual –, o comércio renova as esperanças em
dias melhores. Pesquisa da
Fecomércio indica que 73,2%
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FIM DOS LIXÕES
Ratinho Junior quer que o
Paraná seja o primeiro estado
brasileiro livre de lixões a céu
aberto. A meta foi anunciada
na posse da nova diretoria
da Sanepar. Hoje, 40% das
cidades paranaenses ainda
convivem com este problema.
O governador disse que não
admite que ainda existam
regiões no Estado onde crianças têm que conviver com falta
de saneamento básico.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

25/01 - Criação dos Correios e Telégrafos no Brasil (1663)
Dia do Carteiro / Fundação de São Paulo (1554)
26/01 - Dia da Gula
27/01 - Dia da Elevação do Brasil Vice-Reinado (1763)
28/01 - Dia da Abertura dos Portos (1808)

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00

NOVAS REGRAS
DE EXPORTAÇÃO
A partir desta sexta-feira
(25), todos os produtos de
origem animal que forem
exportados ou importados pelo
Brasil, terão que ser despachados por apenas 21 pontos
do país, conforme determina o
Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento. No Paraná,
fazem parte da lista o Porto
de Paranaguá e o Porto Seco
de Foz do Iguaçu.

Cascavel será capital

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

Mensal:
Semestral:
Anual:

dos empresários paranaenses
esperam ter aumento nas vendas neste primeiro semestre.
O índice é 21 pontos percentuais acima da pesquisa referente ao segundo semestre
de 2018. O indicador não
chegava a este patamar desde
de 2011.
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QUASE SECRETO
Um jantar para poucos políticos, muito poucos, foi oferecido
pelo empresário Paulo Bertolini
na quarta-feira (16), no espaço
de eventos Calpar. Entre os convidados, o ex-prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso (PPS),
o seu sobrinho e ex-secretário
de Governo, Ric Cardoso; o exvereador Flavinho Albuquerque;
o prefeito de Carambeí, Osmar
Blum Chinato (PSD); o deputado estadual Plauto Miró Guimarães Filho (DEM) e o super
secretário de Ratinho, da pasta
da Infraestrutura e Logística,
deputado federal licenciado Sandro Alex (PSD).
QUASE SECRETO II
No cardápio degustado, além
de Costela de Chão, a viagem da
comitiva de brasileiros à China,
chamada de 'avião da alegria'.
Claro que o motivo principal tratado foram as eleições municipais
do próximo ano e algumas ações
pontuais, mas como não falar do
assunto da semana, disse um dos
presentes.
FAZENDO AS CONTAS
O ex-prefeito Osmar Rickli
(PSDB), de Carambeí, já faz as
contas de quanto tempo falta para
terminar os oito anos de inelegibilidade. Segundo ele, seria maio
de 2020, se contar do momento
em que foi cassado pela Câmara
Municipal.

QUERO O PSL
Rickli teria motivo forte
para isso. Quer sair candidato a
prefeito, não mais pelo PSDB.
Inclusive já teria recebido convite
do PSL de Ponta Grossa mas,
na sua leitura, nenhuma decisão
poderia ser tomada sem antes
falar com a deputada federal
Aline Sleutjes, que desembarca
da China a qualquer momento.
NA SAÚDE
Se o médico cubano não
pode ser nomeado assessor
especial do prefeito de Carambeí, Osmar Blum, por ser estrangeiro, pelo menos o assessor que
passou a ser secretário municipal
de Saúde, Mário José Avais de
Mello Filho (Marinho), continua
à frente da pasta.
13ª TEM DELEGADO CHEFE

Nenhum castrense marcou
presença na posse do novo delegado chefe da 13ª Subdivisão
de Ponta Grossa, Nagib Nassif
Palma. A cerimônia foi na sede
da OAB de Ponta Grossa, com
prestigiamento dos deputados
Aliel Machado (PSB), Mabel
Canto (PSC), prefeita de Ponta
Grossa, Elizabeth Schimidt
(PSB); presidente da Câmara de
Ponta Grossa, vereador Daniel
Anderson Fracaro - Milla - (PV);
vice-prefeito de Carambeí, Leon
Denis C. Larocca (PV); vereador
Sérgio Luis de Oliveira (PSD) e
demais autoridades.

São Paulo, exemplo
de amor e fidelidade

* Cristiane Henrique da Silva

Paulo de Tarso, o apóstolo dos
gentios, como é conhecido, levou a
mensagem de Cristo sobretudo às
populações fora de Israel, aos pagãos,
gregos e romanos, ou seja, a nãojudeus. Saltou o muro que o rodeava,
correu para a liberdade de consciência,
seguiu a voz que um dia o interpelou.
Sua capacidade de traduzir a fé
para outros povos trouxe a ele notoriedade e provocou a ira de muitos. Não
foi homem de meio termo. Amado e
odiado ao mesmo tempo, tinha uma
meta clara, após cair do cavalo e perder a visão, seu desejo era anunciar
Jesus Cristo, este era seu foco.
Com uma vida intensa, habituado
ao mundo urbano, às grandes massas, trazia consigo a altivez e a desenvoltura de um homem cosmopolita.
Cidadão romano, conheceu a
estrutura opressora e exploradora
do império Romano; ajudou um povo
marginalizado e escravo de um grupo
que se achava superior; não se perdeu pelo poder e influência que tinha,
mas ao contrário, fez do Evangelho
sua arma poderosa, tanto em seus
discursos, quanto em suas ações. A
este grande homem, admirado ainda
em nosso tempo por tão grande força
de resiliência, a cidade de São Paulo
foi dedicada.
Nas ruas da capital paulista vemos
rostos diferentes que se misturam
quase que sem individualidade. Grupos, aglomerações, a maior cidade do
Brasil é, muitas vezes, retratada pelas
imagens de TV com o lapso de tempo,
ou seja, imagens passadas em frames
acelerados, de modo que a correria e
o coletivo fiquem em evidência.
Mas a linda estátua de bronze
na Praça da Sé, em meio à beleza e
ao abandono, denunciam quem é o
patrono desta gente que insiste em

ser singular, que teima em combater
o bom combate. Se ao invés de imagens corridas, fôssemos transmitir em
“slow motion”, veríamos esses rostos
detalhados e o reflexo de um interior
que pulsa por vida, por realização, por
dias melhores.
No monumento de bronze no
centro da bela Praça da Sé, vemos
este rosto admirado de Paulo olhando
para o alto, perplexo perante a voz de
Deus que questionou seu modo perseguidor de ser.
Esta simples estátua indica que
há espaço para todos, que não se
transforma o homem pela espada,
mas pela formação, educação e pelo
ensinamento. Paulo usava a palavra e
a cultura a seu favor; fundou comunidades; desenvolveu estruturas éticas e
sociais, e ressaltou o trabalho: “Quem
não trabalha, não deve comer”.
Chamou ainda a atenção para a
comunhão fraterna, para o amor cantado por tantos poetas, poema esse
chamado Excelência da Caridade:
“Ainda que eu falasse a língua dos
anjos e dos homens, sem amor eu
nada seria.” Paulo permaneceu fiel
ao que acreditava, nada o fez mudar
a estrada. Depois que o encontro de
Damasco alterou sua rota, ele seguiu
fiel a si mesmo e ao seu chamado.
Que no dia da fundação da cidade
de São Paulo, o amor possa vencer
entre nós, nos pequenos e simples
gestos. Não é o extremo que transforma, mas o cotidiano, a luta e a
insistência em permanecermos bons,
em não trairmos aquilo que somos e
acreditamos.
* Cristiane Henrique da Silva
é missionária da comunidade
Canção Nova e gerente Geral da
TV Canção Nova.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
25/01

Clima

Temperatura
27

Umidade

ºC

19 ºC

97%
97%

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

Sábado
26/01

29

ºC

19 ºC

94%
94%

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

Domingo
27/01

31 ºC
19 ºC

96%
95%

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

Segunda
28/01

28 ºC
18 ºC

94%
96%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 24/01/2019
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SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS SERÃO O ALVO

Ratinho determina auditoria na folha
Divulgação

Propósito
da auditoria
é revisão
de gastos

VEÍCULOS DO PARANÁ

IPVA 2019 começou a
valer nesta quinta-feira

Da Assessoria
O
governador
Carlos
Massa Ratinho Junior determinou a contratação de uma
auditoria externa, por meio de
pregão eletrônico, para avaliar
as folhas de pagamento dos
servidores ativos do Poder
Executivo e inativos da Paranaprevidência, de todos os
Poderes. O anúncio foi feito
na terça-feira (22), no Palácio
Iguaçu, pouco antes da reunião de trabalho com o secretariado.
Ratinho Junior disse que o
propósito da auditoria é revisar
os gastos e detectar eventuais
pagamentos em duplicidade,
horas extras pagas sem direito,
questões de pensões, pagamento a pessoas já falecidas,
entre outras situações que
podem ocorrer. “É um pente
fino. A ideia é poder ser justo
com quem trabalha direito e
acabar com as injustiças”, afirmou.
A contratação da auditoria
será feita pela Secretaria de
Estado da Administração e da
Previdência. Segundo o governador, com base em dados de
outros estados que adotaram a
medida, há uma estimativa de
equívocos de 2% na folha de
pagamento, mas o percentual
exato só será conhecido após a
avaliação final.
A medida atinge os 175
mil servidores ativos e 122 mil
inativos. A folha de pagamento
mensal do Poder Executivo é
de R$ 1,2 bilhão para ativos e
R$ 700 milhões para inativos
(aposentados e pensionistas).

JAGUARIAÍVA

Sábado acontece
rodada que trata
de regularização
fundiária
Jaguariaíva - A Prefeitura
de Jaguariaíva, em parceria
com a Cohapar (Companhia
de Habitação do Paraná), está
realizando no município um trabalho de regularização fundiária
urbana. No sábado (26) acontecem as reuniões referentes à
2ª Assembleia Geral. O tema a
ser tratado é o início do cadastramento das famílias. A reunião
será realizada pela Urbaniza
Engenharia Consultiva, empresa
vencedora da licitação para a
regularização.
Devem ser regularizados
em Jaguariaíva 850 lotes para
929 famílias em situação de
vulnerabilidade social. A iniciativa foi viabilizada pela Administração Municipal, que em
parceria com a Cohapar, por
meio do Programa Morar Legal
do Governo do Estado, deu
início aos trabalhos de regularização, que acontecerá para
famílias dos bairros Primavera
III, Santa Cecília, Boa Vista,
Pedrinha, Remonta, Bosque da
Saúde e Lagoão.
As despesas com os títulos
serão subsidiadas, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, contudo haverá
uma contrapartida das famílias
que receberão o documento dos
terrenos. Cada um deve pagar
22 parcelas mensais de R$ 80
reais pela documentação, que
legalizará a propriedade do
imóvel ocupado.

Governador Ratinho Junior determinou a contratação de auditoria externa

A expectativa do governo é de
que os trabalhos comecem nos
próximos 60 dias e que alguns
relatórios sejam entregues
ainda no primeiro semestre,
principalmente o de comparação entre a base cadastral da
folha da Paranaprevidência e
o cadastro de óbitos, a análise
da frequência dos servidores
nas secretarias e o pagamento
de horas extras.
Auditoria
O escopo mínimo do pregão
prevê, no caso da folha de funcionários ativos, a avaliação dos
procedimentos de controle de
acesso ao sistema de gestão de
folha de pagamento; dos procedimentos de controle de frequência; do pagamento das horas
extras; dos acúmulos de cargos
e dos pagamentos retroativos
por promoção e progressão.
Em relação à folha dos inativos, a empresa vencedora do
pregão deverá fazer a avaliação
do cálculo de benefícios (inclusive no que diz respeito ao teto
remuneratório), dos descontos,
das compensações previdenci-

árias com o Regime Geral de
Previdência Social, dos procedimentos de recadastramento
da Paranaprevidência, além da
revisão das pensões concedidas
às filhas maiores solteiras e
filhos universitários e da existência de beneficiários falecidos que permanecem na folha
de pagamento.
Secretariado
O governador comandou
nesta terça-feira a terceira
reunião de secretariado, destacando a importância destes
encontros de trabalho para
alinhamento das informações
dentro da equipe.
O secretário de Estado de
Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo
Jorge, fez uma apresentação
das ações da pasta nestas primeiras semanas de governo.
Ele destacou cinco ações prioritárias que estão a cargo da
secretaria. Uma delas é a formatação do projeto de reforma
administrativa, que reduzirá
de 28 para 15 o número de
secretarias de Estado.

Jorge também ressaltou a
organização da prestação de
contas do governo, referente a
2018, que precisa ser concluída até março para entrega aos
órgãos de controle. Outras atividades realizadas pela equipe
de planejamento são a elaboração do Plano Plurianual
(PPA) e o acompanhamento
das operações de crédito realizadas pelo Estado.
O secretário também destacou que o governo aguarda
a aprovação, em redação final,
do projeto de lei que trata de
Parcerias
Público-Privadas
(PPP) para dar sequência à
regulamentação da nova legislação, que permitirá atrair
investimentos ao Estado.
Líder
Indicado como líder do
governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual
Hussein Bakri, também fez
uma explanação do trabalho
que será realizado junto à base
parlamentar do governo a partir de fevereiro, quando se inicia uma nova legislatura.

'MISSÃO DA EMPRESA É AVANÇAR'

Sanepar dá posse a nova diretoria
na comemoração de seus 56 anos
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior afirmou nesta
quarta-feira (23), na solenidade de comemoração pelos 56
anos da Sanepar e de posse da
nova diretoria, que a missão da
empresa é avançar em oferta de
água e sistema de esgoto, chegando a localidades que ainda
não contam com estes serviços.
“Nesses 56 anos, a Sanepar
e seus colaboradores fizeram
muito pelo Estado. A empresa
tem uma importância muito
grande para o desenvolvimento
do Paraná. Nosso compromisso
agora é avançar ainda mais e
fazer com que a Companhia fique
cada vez mais próxima das pessoas, em especial das que mais
precisam ter água de qualidade e
esgoto tratado”, afirmou Ratinho
Junior. “Essa é a nossa missão,
avançar e atender o máximo de
pessoas”, ressaltou.
Tomaram posse o novo
diretor-presidente, Cláudio Stabile, e os diretores Joel de Jesus
Macedo (Investimento), Priscila
Marchini Brunetta (Administrativo), Andrei de Oliveira Rech
(Jurídica) e Paulo Alberto Dedavid (Operações). “Nomeamos
uma diretoria extremamente técnica e acabamos com as indicações políticas da Sanepar. E isso
já deu resultado, com recorde na
bolsa de valores de São Paulo”,
disse o governador.
A Sanepar, destacou Ratinho

Junior, tem aprovado na Caixa
Econômica Federal R$ 2,5
bilhões para investimentos em
136 projetos. “A nova diretoria
tem a missão e a responsabilidade
de preparar todos esses projetos
para que a gente possa fazer as
obras necessárias”, disse ele.
“Vamos ter que modernizar algumas regiões e cidades,
ampliar a capacidade de tratamento da água. Mas, em especial, nosso objetivo é ampliar
a rede de esgoto. Não dá para
existir ainda regiões no Estado
onde crianças têm que brincar
com esgoto”, afirmou. Hoje, a
Sanepar está presente em 345
municípios paranaenses.
Foco nas pessoas
Com um dos melhores
indicadores do País, a Sanepar
atende hoje 74% da população paranaense com coleta e
tratamento de esgoto. Em seu
discurso de posse, o diretor-presidente Cláudio Stabile destacou
que a missão do poder público é
trabalhar para transformar a vida
das pessoas, principalmente das
que mais precisam. “Nas funções
que exerci, sempre atuei com
firmeza, sem perder o foco nas
pessoas. Esta será a prioridade
da Sanepar”, disse.
Resíduos
Segundo o governador, outra
área a ser trabalhada com ênfase

é a de resíduos sólidos. “Vamos
atuar muito para a Sanepar poder
colaborar e acabar com os lixões.
O Paraná ainda tem 40% de
cidades com lixões a céu aberto.
A companhia vai colaborar para
fazer do Estado o primeiro do
Brasil a ser livre de lixão a céu
aberto.”
Cortar despesas
O governador reafirmou
a estratégia de sua gestão, de
reduzir gastos públicos e ampliar
a capacidade de investimento
do Estado. “Isso significa tomar
atitudes difíceis, como cortar
mordomias, reduzir o número de
secretarias, fazer com que possamos mais com menos, rever contratos, fazer auditoria na folha de
pagamento. O dinheiro público
deve ser racionalizado e tratado
com respeito”, afirmou.
Homenagem
Na solenidade, que contou
com a apresentação do Coral
Sanepar, a colaboradora mais
antiga da empresa em atividade,
Sandra Maria dos Santos Bem,
com 44 anos de serviço, foi
homenageada como representante dos empregados. “Este dia
23 também é o nosso dia, dos
empregados, de cada um que
faz parte deste time. Cada um,
dentro de sua função, contribui
para os resultados. Hoje é dia de
celebrar”, disse Sandra.

Os proprietários de veículos
emplacados no Paraná devem
ficar atentos ao prazo para início
do pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2019. A data para
pagamento do tributo à vista,
com um desconto de 3%, começa
nesta quinta-feira (24). Também
nesta quinta deve ser paga a primeira cota do imposto para os
veículos com placas de final 1 e
2. Quem optar pelo pagamento
em três cotas não terá direito ao
desconto.
Os demais vencimentos da
primeira cota ocorrem entre 24
e 30 de janeiro. Já o pagamento
da segunda deverá ser realizado
entre 21 e 27 de fevereiro e a terceira e última cota deverá ser quitada entre 21 e 27 de março de
2019, de acordo com os números
finais das placas.
Neste ano, os contribuintes
tiveram um prazo maior para efetuar o pagamento à vista do IPVA
2019 e aproveitar o desconto.
Em 2018, 23% dos proprietários
de veículos emplacados no Paraná
optaram pelo pagamento à vista.
Atualmente, o Paraná conta
com uma frota de 4,3 milhões
de veículos tributados e outros
2,6 milhões não tributados. A
maior parte deles terá a alíquota
de 3,5%. Ônibus, caminhões,
veículos de carga, de aluguel ou
que usam gás GNV pagam 1%. A
expectativa de arrecadação com o
IPVA lançado para o exercício de
2019 chega a R$ 3,4 bilhões.
Há imunidade para veículos
de propriedade da União, estados e municípios, além de isenção
para táxi, ônibus de transporte
urbano, para deficientes, veículos
destinados ao transporte escolar
e que foram fabricados há mais de
20 anos (antes de 1999).
Mudança no pagamento
Neste exercício, os contribuintes receberam em casa uma única
correspondência, contendo a Guia
de Recolhimento para pagamento
do IPVA 2019 em cota única, à
vista. Quem optar por parcelar o
IPVA em três cotas deve entrar no
Portal da Secretaria da Fazenda
e imprimir as guias de recolhimento.
O pagamento com a Guia de
Recolhimento ou com somente
o número do Renavam só pode
ser feito nos bancos credenciados - Banco do Brasil, Bancoob,
Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander e Sicredi.
O contribuinte também pode
pagar com a Ficha de Compensação em qualquer banco, que pode
ser obtida no Portal da Secretaria
da Fazenda.
IPVA mais barato em 2019
Os proprietários de veículos
usados emplacados no Paraná

pagarão, em média, 3,8% a
menos no IPVA de 2019. Uma
pesquisa de mercado feita pela
Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), que referencia o cálculo do imposto, apontou a desvalorização. O valor da
redução pode ser ainda maior,
dependendo da marca, ano de
fabricação e modelo do veículo
emplacado no Estado.
Inadimplência
Contribuintes que possuem
pendências relativas ao pagamento de IPVA serão inscritos
no Cadin (Cadastro Informativo
Estadual) e terão restrições no
relacionamento com o governo,
o que inclui o bloqueio de créditos e prêmios do programa Nota
Paraná.
Os contribuintes que não
pagarem o imposto nos prazos
definidos pela legislação terão
ainda multa de até 10% e os valores sofrerão acréscimo de juros.
Os veículos que estiverem
com débitos do IPVA não receberão o licenciamento anual emitido
pelo Detran/PR e ficam impedidos de transitar nas vias públicas,
sob risco de retenção e aplicação
de multas pelas autoridades de
trânsito. Além disso, débito não
quitado no exercício é passível de
inscrição em Dívida Ativa.
A inadimplência também
impede a transferência de propriedade do veículo e insere o contribuinte na condição de devedor de
tributos, restringindo a obtenção
de Certidão Negativa de Débitos
Tributários.
Destinação dos recursos
Toda a arrecadação do IPVA
é dividida entre Estado (50%) e
os municípios onde o veículo foi
registrado (50%). Esses recursos são repassados diretamente
às cidades e aplicados prioritariamente nas áreas da saúde,
educação e segurança pública, o
que reforça a importância do tributo ser quitado dentro do prazo
vigente, garantindo assim serviços
de qualidade à população.
Nota paraná
No ano passado, 127.664
proprietários de veículos utilizaram os créditos do Nota Paraná
para quitar ou reduzir o valor do
IPVA 2019, ocasionando uma
economia de mais de R$ 15,5
milhões aos bolsos dos contribuintes, valor 17,3% maior do
que o registrado no ano anterior.
Os contribuintes que, mesmo
transferindo os créditos do Nota
Paraná, não conseguiram quitar o
IPVA 2019, receberam a Guia de
Recolhimento com a diferença, que
também poderá ser quitada à vista
até 24 de janeiro, aproveitando o
desconto de 3%, ou dividida em
três cotas, sem o desconto.

RECURSOS A ENTIDADES SOCIAIS

Câmara aprova reajuste
ao funcionalismo público
Piraí do Sul - A Câmara de
Vereadores aprovou a proposta do
Executivo de reajuste salarial ao
funcionalismo público da cidade.
A Casa também deu aval para a
transferência de valores a entidades sociais de Piraí do Sul. Os dois
temas foram despachados em turno
único, em reunião extraordinária
realizada na terça-feira (22).
O projeto de lei n°. 001/2019
aplica a reposição salarial aos funcionários públicos em 3,43%,
conforme a inflação acumulada de
2018. O reajuste tem como base
de cálculo o INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor). O texto
garante também o reajuste aos pro-

fessores da educação básica, onde
o piso nacional passará de R$
2.455,35 para R$ 2.557,74.
Já o projeto de lei nº 002/2019
permite que a Prefeitura preste
apoio financeiro a instituições
sociais do município. O texto prevê
a liberação de R$ 65 mil, sendo
R$ 39 mil destinados aos serviços
da Apae e R$ 26 mil ao Centro de
Integração ao Menor (CIM).
Tramitação
Os textos dos projetos foram
aprovados por unanimidade. As
peças serão devolvidas ao Executivo nesta semana para sanção e
publicação em Diário Oficial.
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Operário joga
com o Cascavel
em seus domínios
Fantasma
estreia em casa
após dois bons
resultados
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário empatou sem
gols com o Cianorte, na noite de
quarta-feira (23), pela segunda
rodada do Campeonato Paranaense 2019. A partida aconteceu no Estádio Municipal Albino
Turbay e foi válida pela Taça
Barcímio Sicupira Junior. Com
os resultados, o Fantasma é o

segundo do Grupo A, com quatro pontos e saldo de um gol.
No primeiro tempo, o alvinegro criou algumas chances, mas
teve dificuldades para chegar
ao gol. Já na segunda etapa, a
equipe foi mais ofensiva e criou
chances de perigo. O goleiro
Simão fez boas defesas e impediu o gol do adversário. Antes do
fim da partida, aos 44 minutos,
o arbitro expulsou o capitão Chicão. Mesmo com a desvantagem,
o Operário segurou o empate
fora de casa.
O Fantasma iniciou a partida
com Simão, Léo, Alisson, Sosa,
Peixoto, Chicão, Índio, Robinho,
Jean Carlo, Lucas Batatinha
e Bruno Batata. No segundo

PINHEIRAL DE BAIXO

Concluído
pavimento
poliédrico

Palmeira - Na quarta-feira
(23) a comunidade de Pinheiral
de Baixo recebeu uma importante melhoria para o tráfego de
veículos e máquinas na região.
Trata-se da realização de pavimentação poliédrica em trecho de 500 metros lineares da
Estrada Municipal, principal via
da localidade, através de convênio entre a Secretaria de Agricultura e Pecuária de Palmeira com
a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento.
O prefeito Edir Havrechaki
destacou a importância que a
nova pavimentação terá para
a comunidade de Pinheiral de
Baixo. “É uma obra que traz
mais comodidade e segurança
aos moradores locais e também
para que utiliza o caminho profissionalmente, como para escoamento de safra, por exemplo. Eu,
o vice-prefeito Marcos Levandoski e os secretários municipais
temos trabalhado para encontrar
maneiras de sempre melhorar
as condições de nossas estradas
rurais”, destacou.
Após concluir a pavimentação
poliédrica no trecho de Pinheiral
de Baixo, os profissionais partem
para a comunidade de Papagaios
Novos (Vilinha) para também
finalizarem o serviço na Estrada
Municipal Pedro Swiech, que faz
ligação entre BR-277 e Distrito
de Papagaios Novos.
De acordo com o secretário
de Agricultura e Pecuária, Eliezer
Borcoski, faltam apenas alguns
detalhes para a obra ficar 100%
pronta em Papagaios Novos.

tempo, entraram Jardel, Rafinha
e Allan Vieira para saída de Jean
Carlo, Lucas Batatinha e Robinho.
Em entrevista coletiva após
o jogo, o técnico Gerson Gusmão avaliou a equipe. “Foi um
jogo difícil, já sabíamos que seria
assim. No primeiro tempo, realmente fomos um pouco abaixo
do que podemos render, mas, no
segundo tempo, foi de igual para
igual. O mesmo perigo que eles
nos causaram, nós causamos a
eles. No segundo tempo, conseguimos neutralizar essa jogada
forte deles com uma marcação
mais próxima e a equipe foi bem.
O segundo tempo me agradou
e esperamos que, no próximo

Divulgação / José Tramontin

APÓS EMPATAR COM O CIANORTE

Um ponto conquistado fora de casa coloca o Operário em segundo do Grupo A

jogo, a gente possa manter essa
regularidade desde o início”.
O próximo jogo do Operário
no Paranaense é neste domingo
(27) contra o Cascavel CR, às
17 horas, no Estádio Germano
Krüger. Os ingressos já estão
disponíveis nos pontos de venda:
Loja do Fantasma (Rua Padre
Nóbrega, 265 – Oficinas),
Keima Um Lojão (Rua Coronel
Cláudio, 59 – Centro) e Supermercado Vitor (Rua Laudelino
Gonçalves, 332 – Chapada). Os
valores praticados são R$ 100
para entrada inteira e R$ 50
para meia-entrada.

EM TIBAGI

Comutti realiza primeira
reunião e elege diretoria
Divulgação

EM CARAMBEÍ

Copas de Vôlei de Areia e
Futevôlei na Praça Cívica

Da Assessoria
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A secretaria Municipal de Esportes irá
transformar a Praça Cívica em
palco de acirradas disputas
com as Copas Carambeí de
Vôlei de Areia e Futevôlei, que
acontecerão nos dias 2 e 9 de
fevereiro, respectivamente.
O Vôlei de Areia terá limite
de 12 duplas nas categorias
feminino e masculino, a partir
de 15 anos, sendo os jogos
disputados no sábado (2), com
início às 8h30. As duplas em
primeiro, segundo e terceiro
lugares, receberão medalhas.
A Copa Carambeí de Futevôlei acontecerá no sábado (9),
às 8h30, com a participação de

Katia Vanely de Geus Koslowski foi eleita para presidência

Futevôlei será atração
12 duplas na categoria masculino a partir de 17 anos. A
premiação será para o primeiro
e segundo colocados. As inscrições devem ser feitas até o
dia 1º de fevereiro, na sede da

Secretaria de Esportes.
Serviço
Secretaria Municipal de
Esportes - Rua das Granadas,
11 - Fone 3915-1045

DEPARTAMENTO DE CULTURA PRORROGA MATRÍCULAS

Aulas de musicalização e louvores
Tibagi - O departamento de
Cultura de Tibagi prorrogou até
1º de fevereiro as matrículas para
as aulas de Musicalização Infantil,
para crianças de 4 a 10 anos, e
para o curso inédito de Louvores,
que serão ministrados pela professora Brenda Helen.
As aulas de Musicalização
Infantil serão às segundas-feiras,
às 15 horas, e às quintas-feiras,
às 9 horas. E as aulas de louvores, serão sempre às quartas-

feiras, pela manhã, às 9 e às 11
horas e no período da tarde, às
13 e às 15 horas.
A professora Brenda destaca
que o curso de cânticos religiosos
atende aos pedidos da comunidade, que sempre solicitava ao
departamento. Já o de musicalização infantil, ela ressalta que traz
muitos pontos positivos para formação das crianças. “É importante
porque desenvolve na criança a
sensibilidade musical, a concentra-

ção, coordenação motora, a socialização, a destreza, do raciocínio,
a disciplina pessoal, o equilíbrio
emocional, dentre outras qualidades que colaboram na formação do
indivíduo”, explicou.
As matrículas para os demais
cursos encerram-se nesta sextafeira (25). Para fazer a matrícula
é necessário cópia de um documento com foto e comprovante de
endereço. Maiores informações
pelo telefone 3916-2187.

Tibagi - Nesta segundafeira (21) aconteceu a primeira
reunião do Conselho Municipal
de Turismo de Tibagi (Comutti),
que foi reativado recentemente.
O Comutti é um órgão colegiado
de composição paritária de
caráter consultivo e deliberativo
que foi criado com objetivo de
formular a política municipal de
turismo e que estava desativado
desde 2013.
Durante a reunião os integrantes do Comutti conheceram
um pouco da importância do
órgão para o desenvolvimento do
turismo no município. A gerente
da Secretaria de Turismo (Setur)
saiu animada dessa primeira
reunião do grupo. “O momento
foi muito bom, foi uma reunião
extremamente produtiva, já saímos de lá cheios de ideias e com
pauta montada para próxima
reunião”, disse a gerente.
Na reunião foi eleita a diretoria, que nomeou Katia Vanely
de Geus Koslowski como presidente, Fernando Carneiro de
Oliveira, como vice-presidente e
Simone Brustolim como a secretária executiva do órgão.

A presidente do Comutti
ressalta o desafio de fomentar
e normatizar a atividade turística no município e em parceria
com a Setur realizar levantamentos para verificar o que
precisa ser melhorado. “Temos
como maior objetivo motivar a
população a receber, conhecer
a explorar as atividades turísticas de nossa cidade. Tendo
em vista que Tibagi tem muitas
vantagens sendo uma cidade
hospitaleira e do interior. Hoje
estou a frente da administração
do hotel Formigas na Figueira e
tenho um contato direto com o
público empresarial e turístico,
assim consigo ver com bons
olhos e entender a demanda
que temos a explorar nossa
cidade. O potencial é grande.
Meu objetivo pessoal nessa
jornada é que todos saiam de
Tibagi querendo sempre voltar”, explicou Koslowski.
As reuniões do Comutti
serão itinerantes, sempre em
um atrativo turístico, hotel, restaurante diferente para que os
integrantes do Conselho possam conhecer melhor todas as
oportunidades turísticas que
Tibagi oferta.

MAIS DE R$ 2 MILHÕES

Prefeita autoriza pedido
de tramitação para asfalto
Divulgação

Recursos são para pavimentação de bairros de Ponta Grossa
Da Assessoria
Ponta Grossa - Na tarde
desta quinta-feira (24), a prefeita
em exercício Elizabeth Schmidt
assinou em seu gabinete autorização para tramitar um pedido
de recurso na ordem de R$
2.001.641,72 para a pavimentação asfáltica em bairros de Ponta

Grossa.
De acordo com a prefeita,
assim que tramitar e for liberado
o recurso para a pavimentação “o
investimento vai contribuir para a
proporção de uma melhor qualidade de vida para toda a população beneficiada, mudando também
o perfil e a relação das comunidades atendidas com o local”.
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Decreto desperta curiosidade
Decreto foi
assinado e
entrou em
vigor no dia
15 de janeiro
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
O decreto assinado no dia
15 de janeiro pelo presidente
Jair Bolsonaro (PSL), para
flexibilizar as regras relacionadas à posse de arma de fogo
no país, aumentou a curiosidade e busca de informações
por parte da população em
geral. Porém, mostrou também que ainda há muita desinformação entre aqueles que
se interessam pelo assunto e
pela compra de armamento. É
o que explicou à reportagem
a proprietária do único clube
de tiros e da loja de armas da
cidade, Rosilda do Rocio Castanho Jorge.
De acordo com ela,
desde que houve o anúncio
do decreto muitas pessoas
entraram em contato com a
sua empresa para perguntar
a respeito das ‘facilidades’
que a medida teria proporcionado. “Os questionamentos e
as dúvidas aumentaram sim,
contudo, os negócios, pelo
menos por enquanto, não. E,
há um interesse grande por
parte de pessoas que possuem antecedentes criminais,
por exemplo, e que em alguns
casos, não foram autorizados
a adquirir armas a partir do
decreto”, destaca.
No entanto, segundo
Rosilda, grande parte deste
público que mostra interesse
pela aquisição de armas, não
se mostra disposto a cumprir
com exigências legais, que
permanecem mesmo com o
decreto presidencial. “Muitas
pessoas querem comprar uma
arma, mas não querem pagar
pelos testes e procedimentos
necessários e nem querem

passar pelos processos que
são exigência da lei. Acreditam que com a flexibilização
o Bolsonaro vai colocar arma
na casa deles de graça, sem
custos e sem a devida preparação, e nesse aspecto nada
mudou, ainda existe toda uma
burocracia e leva cerca de 60
dias para que se completem
todos os testes para que de
fato ocorra a compra da arma
e se possa levar para casa”,
salienta ela.
Com o decreto, que trata
exclusivamente da posse de
armas e não do seu porte,
passa a ser permitida a aquisição de armas de fogo por
pessoas que se enquadram
nas seguintes situações:
moram em áreas rurais,
são proprietários de estabelecimentos comerciais ou
industriais, militares, agentes
públicos que exercem funções de segurança pública,
administração penitenciária,
integrantes do sistema socioeducativo, lotados nas unidades de internação, da Agência
Brasileira de Inteligência e no
exercício do poder de polícia
administrativa e correcional
em caráter permanente, ou
se for colecionador, atirador
e caçador, devidamente registrado no Exército.

“

E há um
interesse
grande por
parte de
pessoas que
possuem
antecedentes
criminais

Aquisição
Rosilda Jorge também
falou à reportagem sobre os
dois caminhos que existem
para a compra legalizada

de armas de fogo no Brasil.
“Primeiro pode ser através
da Polícia Federal. Nesse
caso o cidadão pode comprar até quatro unidades,
a partir do decreto, desde
que esteja disposto a fazer
os testes impostos e a pagar
tanto pela arma como pelos
devidos procedimentos, e, é
necessário que tenha residência fixa e não tenha antecedentes criminais, além de
algumas outras condições.
Essa arma é para a proteção
da casa e da família, e essa
é uma mudança positivam no
meu ponto de vista, antes do
decreto, era preciso atender
à várias outras exigências”,
destaca.
A outra opção disponível,
segundo a empresária, é pelo
Exército, e nesta situação, o
processo de registro e demais
burocracias podem ser executadas através de profissionais
despachantes e dos clubes de
tiro. “Mesmo que, através do
clube de tiro, por exemplo,
você se encaixe numa modalidade esportiva, que é quando
você procura para brincar,
para desestressar, existem
algumas regras a serem observadas. O primeiro passo é se
filiar, ficar sócio de um clube,
e, da mesma forma, precisa
passar por teste psicológico,
depois é preciso a emissão do
Certificado de Registro (CR).
Quem fornece o documento e
fiscaliza os atiradores nesse
caso, é o Exército. Com o CR
você se torna atirador e pode
participar das atividades inclusive em clubes de fora da sua
cidade, desde que seja sócio
de um, também pode comprar
até quatro armas, registradas
no Certificado e Registro,
além disso, ganha um guia de
trânsito, o que permite levar a
arma da sua casa até o clube
onde irá atirar, (em todo território nacional), não se trata
de ter direito ao porte, e
sim de poder circular com a
arma para deslocar-se até um
clube”, finaliza.

Grande parte da população mostra interesse na aquisição de arma de fogo

MAIS MÉDICOS

Castro jé tem 'todas as vagas'
preenchidas desde dezembro
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Em Castro todas as vagas
abertas pela saída dos médicos cubanos do Programa Mais
Médicos já foram preenchidas,
porém, um dos profissionais já
está se desligando e deve deixar
o município em breve. No mês
de novembro, quando Cuba saiu
do Programa resultando na volta
dos profissionais estrangeiros
para seu país, o município perdeu quatro médicos. Na época
eles estavam lotados para atendimento no Socavão e Abapã, dois
em cada distrito e em suas respectivas áreas periféricas.
Para preencher as vagas deixadas, a Secretaria Municipal de
Saúde realizou processo seletivo, por meio do qual contratou
um, dos quatro profissionais.
“Tínhamos mais algumas vagas
descobertas, que também foram
preenchidas através do processo
seletivo”, explica a secretária de
Saúde do município, Maria Lidia
Kravutschke.
Os outros três médicos foram
enviados para Castro pelo Ministério da Saúde, através do Mais
Médicos mesmo - uma delas
veio de Mato Grosso, outro do
Ceará, e o terceiro é paranaense.
Os novos contratados foram direcionados para os mesmos locais
onde os cubanos trabalhavam
antes de deixar Castro.
De acordo com a secretária,
devido à baixa que deve acon-

Maria Lidia Kravutschke, secretária de saúde de Castro
tecer em breve por conta da
saída de um dos profissionais
do Programa, o município se
prepara para realizar um concurso público. A previsão para
realização da prova é em abril.
“Também temos que preencher
outras vagas, deixadas por médicos concursados que estão se
desligando, além dessa que será
aberta com a saída de um dos
médicos enviados pelo Ministério
da Saúde” destaca.
Ao fim da entrevista, Maria
Lidia elogiou o Programa Mais
Médicos e afirmou que as contratações feitas através do mesmo
beneficiam a saúde nos municípios. “Essa parceria com o Mais
Médicos tem tido bons resultados, além disso, é um programa
que fortalece as políticas públi-

“

cas dos programas voltados para
o setor de saúde”, finalizou.

Essa parceria
com o Mais
Médicos tem
tido bons
resultados,
além disso, é
um programa
que fortalece as
políticas públicas

FROTA NOVA

Caminhão e motoniveladora
reforçam frota da Prefeitura
Da Assessoria
A administração municipal de
Castro entregou na terça-feira
(22), no Parque de Máquinas,
três motoniveladoras no valor de
R$ 497 mil cada uma, adquiridas com recursos próprios do
município. Uma máquina será
utilizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
na manutenção de vias urbanas e
os outros dois equipamentos pela
Secretaria de Interior na manutenção das estradas rurais.
Também foi entregue um
caminhão no valor de R$ 252
mil, comprado com recursos do
governo do Estado. O veículo
será destinado para a coleta

seletiva em serviços que não
estão contemplados pela Inova
Ambiental, empresa que faz
o serviço de coleta de lixo no
município e vai contemplar bairros que ainda não são atendidos.
Esses equipamentos vão reforçar
a frota das secretarias de obras
e do interior, melhorando e agilizando os serviços nas vias urbanas e rurais, além de ampliar a
coleta de recicláveis.
Além dessas máquinas,
outras três retroescavadeiras
compradas com recursos municipais serão entregues em fevereiro. E nos próximos meses,
outras quatro motoniveladoras
serão adquiridas com recursos
próprios.
Divulgação

Caminhão será destinado para coleta seletiva

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO USADO
Vendo barracão, preço ótimo. Um
galpão de 100 m² por R$ 9.000,00
e um galpão de 120 m² por R$
11.000,00. Em ótimo estado. 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.
AGRO TEC MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Fabricação, montagem e manutenção em geral. Tel.: (42)9.9112-2047
– Adriano Eloy. E-mail: agroteccastro@gmail.com

CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
José Walter Barbosa torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
de Instalação para o empreendimento de suinocultura localizado na
estrada principal de Guararema S/N, Castro - PR.

Áries: Aprenda a controlar sua
impulsividade, que estará a mil, e
não se irrite por qualquer bobagem.
Marte aponta tensão emocional.

Libra: Os astros apontam um
dia com muitas emoções em família,
inclusive com resgate de acontecimentos passados.

Touro: No serviço, terá motivação e renderá mais do que o
esperado. Vênus poderá amenizar
conflitos com harmonia e tranquilidade.

Escorpião: Tudo indica que
seu dinheiro irá render bastante.
Tenha cautela com climas competitivos. Há risco de falar mais do que
deve e magoar as pessoas.

Gêmeos: Vênus e Júpiter, terá
facilidade para convencer as pessoas
no seu trabalho. Chance de fazer
mudanças positivas nas suas ideias.

Sagitário: Você pode cair nas
graças do chefe ou receber proposta
de novo emprego. Bom momento
para renovar sua fé.

Câncer: Rotina profissional vai
correr tranquilamente. Terá jogo de
cintura, mesmo que não atinga metas
pessoais. Negociar mais com seu par
para ambos se sentirem.

Capricórnio: Talvez tenha
uma boa ideia para trabalhar mais
e melhor. Controle seu impulso de
pressionar decisões em família para
não azedar o clima.

Leão: É possível que precise
engolir o orgulho se quiser se dar
bem na carreira. Sua saúde merece
atenção.

Aquário: Vai sentir segurança
no seu emprego e é grande a chance
de se dar bem em treinamentos e
conversas sobre sua profissão.

Virgem: Evite assinar qualquer
tipo de acordo: agir com calma. Entre
amigos, o indicado é não se intrometer nos problemas dos outros.

Peixes: Promessa de sucesso
em mudança ou viagem. Estudos
devem fluir bem, assim como questão judicial.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
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SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Marcos Kusdra torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da
Licença de Operação para o empreendimento de SUINOCULTURA,
localizado na estrada principal Invernada Velha, S/N, Piraí do Sul – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Michael Alvin Binder torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para o empreendimento de suinocultura localizado na estrada principal da Terra Nova S/N, Castro - PR, com validade para 13/12/2019.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Michael Alvin Binder torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
de Instalação para o empreendimento de suinocultura localizado na
estrada principal da Terra Nova S/N, Castro - PR.
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Diretor Presidente
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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 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. ...” 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,

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
José Walter Barbosa torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para o empreendimento de suinocultura localizado na estrada principal de Guararema S/N, Castro - PR, com validade para 13/12/2019.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Marcos Kusdra torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para o empreendimento de SUINOCULTURA, com validade
para 25/09/2019, localizado na estrada principal Invernada Velha, S/N,
Piraí do Sul – PR.

CUIDADORA DE IDOSOS
Cuidadora de idosos, entrar em
contato pelo tel.: (42) 9 98680185.

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.

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.

Coloque sua empresa
em evidência nos
grupos de whatsapp,
e venda mais!

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.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!

VENDO VAN SPRINTERM
Vendo Van Sprinterm, na com
branca, ano 2009 / 2010, modelo
CDI 313, 16 lugares, com porta
automática. Valor: R$ 50.000,00.
Tratar pelo telefone: (42) 9 99111452/ (42) 9 9144-1452.

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 06-102016 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,
FRANS BORG
Diretor Presidente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE CASTRO VARA CÍVEL
DE CASTRO – PROJUDI Rua Coronel Jorge Marcondes, S/N - Fórum - Castro/PR - CEP
: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-3608 Autos nº. 0006301-22.2015.8.16.0064 JUÍZO DE
DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO Estado do Paraná = EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = do(a) executado(a) ELIO DO NASCIMENTO
CARNEIRO, inscrito(a) no CPF/MFsob o nº 556.379.659-00. O Doutor RODRIGO YABAGATA ENDO, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Castro, Estado do Paraná etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL”, sob nº 0006301-22.2015.8.16.0064, em que é exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
– CRESOL SÃO JOÃO DO TRIUNFOe executado(a) ELIO DO NASCIMENTO CARNEIRO,
sendo que mediante o presente edital CITA o(a) executado(a) ELIO DO NASCIMENTO
CARNEIRO, inscrito(a) no CPF/MFsob o nº 556.379.659-00,para que no prazo de 03 (três)
dias, contados da citação, sob pena de penhora, efetue(m) o pagamento da dívida, na importância de R$ 14.685,79 (QUATORZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
SETENTA E NOVE CENTAVOS) – valor em dezembro/2015,devidamente atualizada à
data do efetivo pagamento,acrescidas de custas e honorários advocatícios no valor de 10%
do valor do débito. O(s) executado(s) deverá(ão) ser cientificado(s) de que, nos termos
do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo
declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. No prazo de 15
(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código de Processo Civil, poderá(ão) o(s)
executado(s) oferecer embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com
cópias das peças processuais relevantes. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante
o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição
dos embargos, ou ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos
honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em
lei. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e futuramente ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, a ser publicado na forma da lei, e
afixado cópia do átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos dezessete (17) dias do mês de setembro (09)
do ano de dois e dezoito (2018). Eu, (Cleuza Marlene Resseti Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por determinação doMM. Juiz de Direito. Cleuza
Marlene Resseti Guiloski Empregada Juramentada Autorizada pela Portaria nº 02/2016
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EM CARAMBEÍ

Libertada acorrentada por familiares
Divulgação

Família teria
justificado a
agressividade
da jovem

PM DE CASTRO IMPLACÁVEL

Maconha e cocaína são
tiradas de circulação

Da Redação
Carambeí - Uma jovem
de 22 anos, com problemas
psiquiátricos, foi encontrada por policiais militares
de Carambeí, acorrentada
na sua cama. O cárcere privado foi confirmado na Rua
mangabeira, na Vila Banana.
Por outro lado, apenas ela
estava na residência quando
as autoridades chegaram.
Uma ambulância foi deslocada para o local para
atendimento médico e encaminhamento para melhor
avaliação.
O relatório da PM indica

Divulgação

Jovem de 22 anos tem problemas psiquiátricos

que a jovem foi encontrada na
manhã de quarta-feira (23),
após solicitação do Centro
de Referência Especializado

EM PIRAÍ DO SUL

Mãe e ﬁlha
são presas
com 80 pedras
de crack

Jovem morre atropelado
por caminhão na PR-151
Divulgação / PRF

Da Redação

Piraí do Sul - Com a falência das famílias, o que se vê nas
ruas não chega a surpreender.
Em Piraí do Sul, mãe e filha
foram presas acusadas de estarem traficando droga. A prisão
registrada a zero hora de terçafeira (22), teria ocorrido no
bairro Itiberê, segundo a própria
Civil a um portal de notícias.
A mãe de 40 anos e a filha
de 24 já tinham passagem pela
polícia por outros crimes e foram
pegas desta vez com 80 pedras
de crack.
Não foi divulgado se elas
eram usuárias e se ainda estariam recolhidas na cadeia de
Piraí do Sul.

Será sepultado no Cemitério Municipal de Tibagi, nesta
sexta-feira (25), o técnico em
segurança Victor Casanova
Penteado, de 33 anos, após
ser atropelado e morto por
uma carreta na PR 151, km
285, perímetro urbano de
Castro. O acidente aconteceu
ao final da tarde de quintafeira (24).
Segundo um funcionário
da Funerária de Tibagi, o IML
de Ponta Grossa aguardava a
chegada da família que viria
de São Paulo, para liberação
do corpo. Quanto ao sepultamento em Tibagi, a justificativa estaria no relacionamento
que Victor mantinha com uma
moradora da cidade.
A reportagem do Página

Jovem é baleado
no braço por
rapaz de bicicleta
Da Assessoria
Reserva - Adolescente de
17 anos que transitava pela Rua
Ivaí, em Reserva, na noite de
quarta-feira (23), escapou por
pouco da morte após levar dois
tiros no braço. A ocorrência foi
registrada perto das 20h30, e
segundo o que a reportagem
apurou, o autor dos disparos
estava de bicicleta e chegou a
atirar cinco vezes.
O que se sabe é que o rapaz
foi abordado e, em seguida, recebeu os disparos. Os tiros atingiram o braço esquerdo da vítima
que foi encaminhada ao Pronto
Atendimento Médico. Não foi
apurado se o autor dos disparos
foi encontrado e nem o que motivou os tiros. A polícia investiga
o caso.

rou-se, a família acorrentava devido a agressifvidade
da jovem. O caso continua
sendo investigado.

PERÍMETRO DE CASTRO

Da Assessoria

EM RESERVA

de Assistência Social ao
(CREAS), seguindo denúncias.
Segundo o que apu-

Da Assessoria
Polícia Militar de Castro, em
ação, prendeu dois elementos e
retirou das ruas 7,075 kg de maconha e 102 gramas de cocaína (pó).
Por volta das 20h55, equipe
da PM deslocava-se em patrulhamento pelo bairro Cantagalo,
mais precisamente na Kall Joseff
Hoffman, quando foi abordado
um veículo suspeito (Ford Fiesta)
com placas de Ponta Grossa. No
interior haviam dois homens que
durante busca pessoal nada foi

encontrado, porém, no automóvel
havia substância análoga a maconha e cocaína.
Em ato contínuo, a equipe
deslocou-se em outro endereço,
no bairro Arapongas, onde foi
encontrado grande quantidade de
maconha e mais cocaína e balanças de precisão.
Diante dos fatos, os dois jovens
foram encaminhados juntamente
com a droga para Delegacia.
Os jovens teriam 23 e de 25
anos, e ambos são moradores de
Castro.

NO ARAPONGAS

Militares apreendem dois
menores com arma de fogo
Divulgação

Da Assessoria
Scania seguia sentido a Piraí do Sul

Um apurou que Victor trabalhava em Castro e tentava
atravessar a pista com sentido à Pirai do Sul, quando
foi atingido violentamente por
uma carreta Scania, com placas de Ponta Grossa, nas proximidades do trevo de acesso
às localidades de Campina e
Guararema.

O Corpo de Bombeiros de
Castro foi chamado, e socorristas chegaram a realizar
procedimentos de ressucitação, sem sucesso. Policiais
rodoviários estaduais isolaram
a área até que os trabalhos da
Polícia Científica fosse concluído e o IML recolhece o
corpo.

TRÊS FERIDOS GRAVEMENTE

Policiais militares de Castro
apreenderam dois menores da
Vila Operária, em Castro, portando arma de fogo no bairro
Arapongas.
Equipe em patrulhamento
pela rua Edgard briski avistou
dois indivíduos em atitude suspeita. Foi dada voz de abordagem quando um dos menores
dispensou em seus pés um revólver calibre .32 Smith E Wesson
com cinco municoes. Na sequência foi dada voz de apreensão,

Menor dispensa arma
quando abordado por militares
encaminhado os menores para a
delegacia de Castro.

NO CADEADO DE SANTANA

Viatura da Civil provoca
acidente grave na BR-376

100 pés de maconha e
armas são recolhidos
Divulgação
Divulgação / PRF

Da Assessoria
Imbaú - Uma viatura Renault
Duster, da Polícia Civil, e uma
pick-up Saveiro com placas de
Imbituva (PR), chocaram-se violentamente ao final da tarde de
quarta-feira (23), na BR-376,
região de Imbaú. O saldo foi
de três pessoas com ferimentos
graves, além da perda material.
O veículo da Civil seguia
sentido norte quando perdeu a
direção em uma curva, atingindo
a mureta a sua direita. Na sequência, cruzou a pista e colidiu
frontalmente com uma Saveiro
que vinha no sentido contrário.
A Polícia Rodoviária Federal

Drogas e balanças de precisão apreendidas

Duster da Civil provoca o acidente na BR-376
(PRF) e a concessionária CCR
RodoNorte, que administra o trecho, estiveram no local para dar
atendimento às vítimas.
O motorista da viatura policial

teve ferimentos leves e foi liberado,
já o outro ocupante apresentou
ferimentos considerados graves,
assim como os dois ocupantes da
caminhonete.

Plantação precisu de um trator para ser retirada
Da Redação
Irati - Vinte pés de maconha
e um tablete da substância preparada para consumo. Na propriedade mais 100 pés da planta, que
chegavam até a dois metros de
altura, também foram identificados
pelo Serviço Reservado e a Ronda
Tático Motorizada (ROTAM) de
Irati, que juntos realizaram a apreensão de uma verdadeira plantação
de maconha na localidade de Cadeado de Santana, na tarde dessa
terça-feira (22).
As equipes chegaram até o
local após denúncias e a busca
de informações sobre o cultivo da
droga. Além dos pés de maconha
também foram encontradas duas
espingardas de calibre .32, uma de
calibre .36 e uma carabina de pressão adulterada para calibre .22.

Munições diversas e material para
recarga de cartuchos deram números finais as apreensões no local.
Quanto aos presos, dois
homens, um de 43 e outro de 48
anos, responsáveis pelo cultivo
da plantação, e Felipe Lourenço
Pereira, 22 anos, foragido da
Cadeia Pública de Prudentópolis,
foram detidos e encaminhados para
a delegacia.
Dificuldade
Devido ao volume da plantação
e ao difícil acesso, foi necessário o
apoio de um trator para transportar as plantas até um local acessível
para ser removida, e posteriormente contabilizada e apreendida.
Quanto aos detidos, esses foram
encaminhados para a 41ª Delegacia Regional de Polícia, em Irati,
para as medidas pertinentes.
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Sexta-feira, 25 a 28 de Janeiro de 2019

Divulgação

* Eventos sociais, festas e aniversários,
conte para nós no publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Anna

Divulgação

Ela já foi retratada pelo Página Um, agora ganha destaque no
D+. É a bacharel em Direito pelo Cescage, Laryssa Urba, que
comemorou sua formatura em uma badalada festa no espaço
Silvana Khun, em Ponta Grossa, na noite de sábado (19).
Divulgação

Ensaio

Divulgação / Daniel Calvo

De bem com
a vida, Anna
Claudia
Menarim
comemora
mais um ano
de vida hoje
(25). Receba
nossos
parabéns!
Divulgação

Ensaio pré wedding desse super casal, Bruna Rotta
Braga e Carlos Henrique Contieri, realizado pela
equipe Daniel Calvo Fotografia. A união acontece
no próximo dia 02. Chega logo Fevereiro!

O empresário Rivadário Imbronízio entregou
oficialmente às 14 horas dessa quinta-feira (24),
a Maria Juraci Antunes, o automóvel da
promoção do Supermercado Rizolar. O sorteio
foi no sábado (12), em meio a uma multidão.
Mais de 200 mil cupons concorreram

Pestana é show !!!

25/01

Divulgação / Arq. Pessoal

Anna Claudia Menarim

26/01

Marines Elizete Caetano
Erli Prestes
Eunice Machinski
Paulo Sergio Oberek
Martin F. Gehvimam
Thuany Hagy Queiroz

28/01

Guilherme van Mierlo
Andréa Marinoni Jonczyk
Carlos A. C. Dias
Claudiney Iank
Paulo Gallo
Ricardo Menarim
Rosane Iank Babi
Divulgação

Divulgação

Se Carambeí queria um
point, o lugar é o Pestana
Drinks e Petiscaria. Com
a palavra o proprietário Pestana - que sonhava
em abrir um espaço
voltado para a família,
com música ao vivo, e
pratos diferenciados.
Aberto de terça-feira à
domingo, o Pestana
Drinks e Petiscaria está
localizado à Rua das
Flores, nº 368, em
Carambei. Reservas para
eventos no 9 9912-7687.

Mil vivas para Thuany
Hagy Queiroz que
comemora mais um
aniversário neste
sábado (26)

Quem está contando
os dias para o seu níver
é Alessandra Teixeira
Barbosa Pinto que
aniversaria no dia 31

PARA ACERVO

Família
presente:
Kiara,
Bruna,
Pestana,
esposa
Rosilda e
Lorena

Parque Histórico recebe
doação de 100 LP's

Divulgação / Arq. Pessoal

Pestana com
Enesio (pai)
e José
Pedro, futuro
campeão
de Barretos

Colecionador doou mais de
100 LP’s para o acervo do Parque
Histórico de Carambeí. A coletânea é composta por discos com
música popular brasileira, música
clássica, entre outros estilos.
A coleção está passando pelo
processo de quarentena. Neste
procedimento são colocados
produtos que afastam ameaças
químicas e biológicas, mas que
não danificam as peças. “Só após
a quarentena que poderemos higienizar, verificar se algumas das
peças possuem danos, catalogar
e assim conhecer o material doado”, conta o historiador Leonardo
Pugina.
A coletânea que agora integra o acervo da instituição será
utilizada em exposições e dispo-

nibilizada para que pesquisadores
possam utilizá-la como embasamento de seus estudos.
“A decisão em doar os discos
para o Parque Histórico foi porque
conheço o trabalho de preservação
realizado. Além disso, sei que a intuição disponibiliza para um grande
número de pessoas a oportunidade
de conhecer a nossa história. Sou
um admirador do trabalho que o
museu desenvolve”, relata Silvio
Santos, doador dos LP’s.
Serviço
O Núcleo de Patrimônio e
Histórico, responsável pelo acervo
e pesquisa do Parque Histórico,
está aberto para novas doações de
objetos antigos. Mais informações
pelo telefone 42 3231-5063.
Divulgação
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PRESENTEANDO
Neste sábado (26) será
a vez do secretário de
Finanças de Tibagi, Erli
Prestes, comemorar mais
um ano de vida. Parabéns!

O pastor presidente da Universal, cidades de
Castro Piraí do Sul, Jaguariaíva, Sengés, Arapoti e
Wenceslau Braz, Thiago de Oliveira Soares, esteve
nesta terça-feira (22) na 3º Cia da PM de
Castro presenteando o tenente Emerson
José Muleta com uma linda Bíblia.

Coletânea
que agora
integra o
acervo da
instituição

