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NO CARNAVAL DE TIBAGI

Concursos
serão online
A Prefeitura de Tibagi divulgou nesta quarta-feira (30) um comunicado informando alterações na programação do Carnaval 2019.
Mesmo com as mudanças, o prazo para as inscrições nos concursos de
Marchinha e Rainha da festa terminam nesta sexta-feira, 1° de fevereiro.
De acordo com o membro da Comissão Organizadora do Carnaval, o
gerente de Cultura, Sidnei Bielski, as modificações não alteram o andamento dos concursos, que agora serão realizados por votação on line,
na página oficial do Carnaval no Facebook. “Com esse novo modelo
para os concursos precisaremos de mais tempo para as gravações dos
vídeos que vão para as redes sociais e isso vai demandar um trabalho
mais demorado da comissão para adequar tudo a tempo da votação, que
página 4
acontecerá entre os dias 18 e 22 de fevereiro”, explicou.

Divulgação

em brasília

Aline toma posse hoje

Abelardo Lupion assinou ordem de serviço

Crianças participam de 'uma noite na holanda'
página 8

João Maria lança
almanaque

JOVEM PERDE A VIDA EM ACIDENTE
Divulgação

Foi seputado no Cemitério Frei
Matias, às 11 horas dessa quintafeira (31), o estudante Felipe Mendes Pinheiro, de 14 anos, morto na
manhã dessa quarta-feira (30) em
acidente automobilístico registrado
na região do Passo dos Bois. Felipe
chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Bom Jesus de
Ponta Grossa, mas não resistiu aos
ferimentos. Os outros dois ocupantes
página 7
tiveram ferimentos leves.

Divulgação / Luana Dias

veículo bateu na canaleta e capotou
José Maria Ferraz Diniz

Fatos históricos e informações culturais, curiosidades,
humor, elementos lúdicos,
entre outros itens. Assim é
a formação do conteúdo do
primeiro Almanaque ‘Tropeiro
- O pouso do Iapó’, lançado no
mês de janeiro pelo pesquisador José Maria Ferraz Diniz. A
obra foi elaborada por várias
mãos, com a participação de
Milena Santos Mayer, Amélia
Podolan Flugel, Fabiana Hey
Pinto e Daniele Cristine Marpágina 5
tins de Lima.

Barragem de Tibagi é de alto risco
Divulgação

A deputada eleita Aline Sleutjes e os demais parlamentares
que assumem a 56ª legislatura da Câmara dos Deputados tomam
posse nesta sexta-feira (1). A cerimônia será no Plenário Ulysses
Guimarães e está marcada para as 10 horas.
A reportagem do Página Um conversou com a deputada, que falou sobre sua expectativa para a sessão de posse. “Nesse momento
sinto o nervosismo e a ansiedade, misturados com muita felicidade
por esse momento tão especial", resumiu Aline que manteve conpágina 3
versa com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro.

EM CASTRO

'eugenio carneiro'

RILDO lEONARDI fala sobre a barragem em propriedade particular

A ameaça representada pela presença
de barragens em diversos estados brasileiros vem sendo foco de discussões
entre as autoridades, após a tragédia
causada pelo rompimento de uma, na
sexta-feira (25), na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. No Paraná
existem mais de 450 barragens, com
diferentes finalidades, e de acordo com
recente classificação realizada pela
Agência Nacional de Águas (ANA), pelo

menos 11 delas são classificadas como
apresentando alto risco.
Duas dessas, consideradas de alto
risco, estão na região dos Campos Gerais, inclusive, o caso considerado mais
grave no estado – que é o da Represa
Canteri, está na cidade de Imbituva. O
outro caso na região é o da barragem
Eugenio Carneiro, em Tibagi, a qual o
prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi, falou
página 5
à reportagem.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

EM JÚRI POPULAR

Assassino do taco de
beisebol pega 25 anos
página 7

palmeira

Witmarsum recebe hoje equipamentos
página 4

derrota amarga

mata e foge

Operário Ferroviário perdeu para o
FC Cascavel na noite desta quarta-feira
(30), pela quarta rodada do Campeonato
Paranaense 2019. O jogo aconteceu no
Estádio Germano Krüger e terminou 1 a
0. Com o resultado, o alvinegro permanece com sete pontos e ocupa a segunda
página 4
colocação do Grupo A.

Será sepultado na manhã dessa
sexta-feira (1º), no Cemitério Municipal do Boqueirão, em Carambeí,
Alysson Rodrigues de Jesus, de 25
anos. Ele morreu após ter a sua motocicleta atingida na traseira por um
veículo, que evadiu-se do local sem
página 7
prestar socorro.		
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EDITORIAL

Informe Publicitário

ADEUS AOS VELHOS, E
QUE VENHAM OS NOVOS!
Nesta sexta-feira (1) se despedem dos cargos de
deputado estadual e federal, e de senador, alguns dos
figurões da política nacional. É o dia de os que não se
reelegeram nas últimas eleições, deixarem suas cadeiras e todos os privilégios do cargo para trás. Também
é o dia em que os eleitos de outubro de 2018 tomam
posse, muitos deles para exercerem o primeiro mandato. Isso significa que mesmo com todas as decepções causadas pela política, seja pelos escândalos de
corrupção, pelo despreparo ou pela simples falta de
presença e de trabalho, a população brasileira tem
uma nova oportunidade para nutrir esperança naqueles que foram escolhidos para representar o povo e
suas necessidades. Espera-se a partir de agora que,
aqueles que há cerca de três meses batiam em nossas
portas pedindo votos, façam um trabalho exemplar e
transparente, e que honrem o poder de representatividade que carregam.

Sandro A.
Carrilho
ALINE ASSUME
A deputada federal Aline
Sleutjes (PSL) continua a fazer
história na manhã dessa sextafeira (1º) quando assume o
cargo de deputada federal em
cerimônia festiva. Em rápida
conversa por telefone, ela disse
que já vem se preparando para
esse momento com 'nervosismo
e a ansiedade, misturados com
muita felicidade'.

jetória de dois mandatos como
chefe do executivo municipal,
mas que até o momento não
estão sendo feitos convites.

E A VIAÇÃO?
Corre na boca pequena
que a Prefeitura de Castro
pode ser notificada a qualquer
momento quanto a continuidade da Viação Cidade de
Castro (VCC) em prestar o
serviço de transporte de passageiros na cidade. Para os de
pouca memória, vale lembrar
que além do prefeito Moacyr
ter perdido os direitos políticos
por oito anos, e ter que pagar
multa de R$ 300 mil (cabe
recurso), a VCC também foi
condenada e não poderá mais
prestar o serviço no município
em um futuro próximo.

DESAUTORIZADO
O presidente do PSL, vereador Ricardo Zampieri, desautorizou qualquer um de Ponta
Grossa que venha a falar em
nome do partido. Em resposta
a nota publicada pela coluna
na terça-feira (29), o qual o
ex-prefeito de Carambeí disse
ter recebido convite de 'alguém
de Ponta Grossa' para ingressar no partido de Bolsonaro,
Ricardo afirmou que respeita o
nome de Osmar Rickli, sua tra-

PRESTIGIADO
O Paraná anda prestigiado
pelo primeiro escalão federal.
No primeiro mês de governo,
dois ministros já estiveram
no Estado, da Agricultura
e do Meio Ambiente. Além
disso, em Brasília, o governador Ratinho Junior já teve
agenda com presidente Jair
Bolsonaro e com ministros
da Infraestrutura, Educação
e Saúde. Fevereiro começa
no mesmo ritmo. Na próxima
segunda-feira o governador
retorna para a capital federal
para uma série de compromissos.
NOVATOS NO
LEGISLATIVO
Tomam posse nesta sexta-feira (1o.) os 54 deputados estaduais e os 30
federais eleitos pelo Paraná
no ano passado. O número
de novatos é grande. Na
Assembleia Legislativa do
Paraná a renovação é de
40%, enquanto na bancada
federal paranaense chega
a 50%. Vale lembrar que
no mesmo dia assumem os
dois senadores eleitos pelo
Estado e que, neste caso, a
renovação foi de 100%.

RACHA?
A saída do vereador Diego
Macedo como segundo presidente da Mesa Diretora, está
sendo considerado um racha
dentro do bloco de apoio à
Osmar Blum (PSD) na Câmara
Municipal. Todos sabem que
Macedo queria se perpetuar
mais dois anos à frente da presidência, mas não conseguiu
votos suficientes e desistiu.

AGORA É TRABALHO
Para os deputados e senadores que chegam, principalmente
os novos, é hora de mostrar trabalho. A festa acabou, e agora
as cobranças começam seja
aqui ou em Brasília. E, olha que
não serão poucas!

PARANÁ ESTARÁ NO PACOTE
DE CONCESSÕES FEDERAIS
Várias rodovias e aeroportos paranaenses devem entrar
no programa nacional de concessões que o governo federal
pretende apresentar nos próximos meses. A informação
foi confirmada por integrantes do governo Ratinho Junior
durante agenda em Brasília nesta semana. Os detalhes de
onde e quais terminais aeroviários e estradas podem ser
concedidas para a iniciativa privada ainda não foram revelados, mas o relato é de que todo o estudo para embasar
as licitações está bem adiantado. Ratinho esteve com uma
comitiva do Paraná conversando com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e com o secretário
especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Adalberto Santos de Vasconcelos, e saiu
animado. Relatou que o Paraná tem hoje uma das mais
modernas leis sobre PPPs e concessões do País, elaborada pela equipe do atual governo e aprovada ainda na
legislatura passada.

O BREVE
Primeiro deputado estadual de Quedas do Iguaçu,
Elcio Jaime da Luz ficou apenas 4 dias no cargo. Suplente
de Alexandre Guimarães,
que renunciou para assumir
a subchefia da Casa Civil,
Elcio teve uma passagem
relâmpago na Assembleia
Legislativa. Um pouco mais
de tempo tiveram os suplentes do atual governador
Ratinho Junior e do chefe da
Casa Civil Guto Silva, respectivamente Luís Raimundo
Corti, de São Jorge D’Oeste,
e Chico da Princesa, que
representa o Norte Pioneiro.
Ambos assumiram os cargos
por 30 dias, durante o período de recesso da Assembleia Legislativa.
MUDANÇAS
CONSTITUCIONAIS
Duas mudanças constitucionais devem movimentar
os primeiros dias da Assembleia Legislativa. O Estado
quer o fim das aposentadorias de governadores. A
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medida valeria a partir do
fim do mandato do governador Ratinho Junior, sem
impacto nos benefícios de
governantes que já passaram pelo Palácio Iguaçu.
Além disso, o governo vai
pedir aos deputados que
mudem o artigo da constituição estadual que impede
que o Estado faça leilão de
imóveis públicos. Em razão
da burocracia atual, poucas
áreas do Estado, mesmo que
estejam sem uso, podem ser
vendidas.
FOCO NO TURISMO
A primeira campanha
publicitária do Governo do
Estado terá como tema o
turismo. A ideia é incentivar
os paranaenses a conhecer as atrações do Estado,
além de atrair visitantes de
estados e países vizinhos.
Outras ações estão sendo
desenvolvidas, como a criação do portal e do aplicativo
Viaje Paraná e a produção
de conteúdos sobre turismo
na TV Educativa.

DE

Passos do

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

do Iapó

'Curva da Morte', uma
conexão com o passado

O Lions Clube é uma organização internacional de clubes
com o objetivo de atender as causas humanitárias e trabalhar
para o progresso da comunidade social. São entidades que
defende a vida como obra divina. O Lions de Castro não deixou
de ouvir o pedido da comunidade castrense, para a retificação do trecho da Rodovia PR 151 junto à ponte do Rio Iapó.
Pois, naquele local ocorreram mais de trezentos acidentes trágicos, com mais de trinta mortes, inclusive de famílias inteiras,
mais de mil pessoas feridas, mais de mil e duzentos veículos
destruídos. O Lions, com olhar vigilante na silenciosa curva,
uma praga que destruiu vidas, paralisou o tráfico da rodovia
e distribuiu panfletos sobre a “Curva da Morte”, sensibilizou
as autoridades do Estado, através da imprensa escrita falada e
televisionada do País. O que era ansiosamente esperado aconteceu: a “Curva da Morte” foi transformada em uma trajetória
linear, dando maior segurança.

FORMAÇÃO
Uma das mais conceituadas instituições de formação
profissional do País, o Senai
oferece 5 mil vagas para
cursos técnicos no Paraná.
De acordo com a instituição, uma qualificação neste
nível pode ser suficiente
para alcançar uma remuneração bastante elevada para
os padrões nacionais. Nas
áreas de eletromecânica,
química e energia, por exemplo, o salário médio varia de
R$ 7,2 mil a R$ 10 mil,
de acordo com o tempo de
experiência.
NOVO MÍNIMO
O novo salário mínimo
regional começa a valer a
partir de 1o. de fevereiro O
valor varia de R$ 1.306,80
a R$ 1.509,20, conforme a
categoria profissional. É um
dos maiores pisos do Brasil. O governo espera que o
aumento do poder aquisitivo
do trabalhador se reflita em
mais vendas no comércio.
Ou seja, que seja uma conta
de “ganha-ganha”.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

01/02 - Dia do Publicitário
02/02 - Aniversário da Revelare / Dia de Iemanjá
Dia do Agente Fiscal
03/02 - Dia da Navegação no Rio São Francisco
04/02 - Criação do Facebook (2004)
Dia Mundial contra o Câncer

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Sexta
01/02

Temperatura
33

Umidade

ºC

20 ºC

83%
87%

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

Sábado
02/02

32

ºC

20 ºC

72%
73%

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

Domingo
03/02

25 ºC
17 ºC

100%
96%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Segunda
04/02

21 ºC
15 ºC

94%
94%

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 01/02/2019
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CERIMÔNIA ACONTECE PELA MANHÃ

Aline assume hoje como deputada
Divulgação

Aline ocupará
o gabinete 550
na Câmara dos
Deputados

Aline disse que
tem se preparado
para o momento
e independência do Brasil.
A reportagem do Página
Um conversou com Aline
Sleutjes, que falou sobre sua
expectativa para a sessão
de posse. “Nesse momento
sinto o nervosismo e a ansiedade, misturados com muita
felicidade por esse momento
tão especial. A expectativa é de que esta seja uma
manhã perfeita, com certeza
com muita emoção, porque
é o resultado de 18 anos de
muito trabalho, da confiança
e da esperança de 33.628
paranaenses que votaram em
mim, de 370 municípios diferentes, e, principalmente de
Castro e da região dos Campos Gerais”, destacou
A deputada eleita afirmou

* LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A deputada eleita Aline
Sleutjes e os demais parlamentares eleitos para a 56ª
legislatura da Câmara dos
Deputados tomam posse
hoje (1º). A cerimônia será
no Plenário Ulysses Guimarães e está marcada para as
10 horas.
Na sessão de posse os 513
eleitos irão responder à chamada nominal e fazer o juramento, por meio do qual se
comprometem manter, defender e cumprir a Constituição,
além de observar leis, promover o bem geral da nação e
sustentar a união, integridade

BIÊNIO 2017/18

Balança CMPS
registra
mais de 100
requerimentos
Piraí do Sul - O biênio
2017/2018 registrou a tramitação
de 102 requerimentos na Câmara
Municipal de Piraí do Sul. Em
2018 foram 56 proposições deliberadas, o que configura o maior
número dos últimos cinco anos.
A maioria dos pedidos (98%)
foi enviada à Prefeitura. A saúde
municipal foi o tema mais debatido
nos requerimentos (33%), onde
os vereadores solicitaram esclarecimentos sobre: implantação do
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu); o funcionamento das Unidades de Saúde; o
transporte de pacientes; a carência de equipamentos e aparelhos,
entre outros.
O segundo tema mais tratado
pela Casa Legislativa (14%) foi
“ruas e estradas” (conservação de
vias, limpeza e serviços de infraestrutura urbana e rural). Já o assunto
“trânsito e mobilidade urbana”
(investimentos em pinturas de faixas, sinalização e semáforo) representou 8% dos requerimentos do
Legislativo.
Requerimento
O requerimento é uma das
ferramentas usadas pelo vereador para solicitar esclarecimentos sobre os serviços municipais.
Este tipo de proposição aponta as
carências da cidade e cobra agilidade nas informações, já que o
prazo de resposta é de 15 dias.

Rede estadual
começa o
ano letivo
com novidades
O ano letivo na rede estadual
de ensino vai começar com uma
série novidades. Nesta quinta-feira
(31), o secretário de Estado da
Educação Paraná, Renato Feder,
aprovou uma alteração na carga
horária dos diretores, atendendo a
pleito da APP-Sindicato. A partir
de agora, diretores de escolas com
menos de 100 alunos passarão a
ter jornada de 30 horas (eram 20
horas); já os diretores à frente de
escolas com mais de 100 alunos
passarão a ter 40 horas.
O anúncio foi feito em reunião
com a APP. De acordo com Feder,
a mudança é um reconhecimento
ao trabalho realizado pelos diretores nas unidades e mais uma
medida de valorização do trabalho do educador.

Aline Sleutjes encontra-se com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro

TCE faz recomendações

* COM INFORMAÇÕES DA
AGÊNCIA CÂMARA NOTÍCIAS'

Governo alinha estratégias
para impulsionar o turismo

Divulgação

Da Assessoria

Recomendações
Elaborado pela Coordenadoria de Auditorias (CAUD), o
documento faz recomendações
quanto ao processo de contratação, aspectos contratuais
e fiscalização. No primeiro,
dentre outras medidas, propõe
detalhamento preciso de obras
e serviços a serem prestados,
projetos com previsão adequada de custos e de preço
global de referência, correta
estimativa de tráfego nos trechos licitados, definição de
trechos prioritários para duplicação e vedação à inclusão de
investimentos em ampliação da
capacidade e melhoria nos primeiros e nos últimos cinco anos
do contrato.
Quanto aos aspectos contratuais, o TCE-PR recomenda
que governo e órgão regulador
evitem a inclusão de obras e
investimentos de grande vulto
ao longo do prazo da concessão, prevendo-as no plano de
exploração rodoviária inicial;
condicionem a autorização
para cobrança de pedágio à
conclusão de 10% das obras de

Presidente da Câmara
Depois da cerimônia de
posse dos parlamentares eleitos, haverá sessão para a eleição dos integrantes da Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados para o biênio 20192021. A composição da Mesa
terá um presidente, dois vicepresidentes, quatro secretários e quatro suplentes.

NO PARANÁ

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO GOVERNO

O Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR)
encaminhou,
na
segunda
semana de janeiro, relatório com 26 recomendações a
serem adotadas pelo governo
estadual na realização de novas
concessões de rodovias federais, cujos contratos vencem
em 2021. O documento é fruto
do trabalho que o órgão realiza desde 2011, promovendo
auditorias nas empresas concessionárias.
O relatório, que analisa
todo o processo de concessão,
foi encaminhado ao governador recém-empossado, Carlos
Massa Ratinho Junior; ao presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; e à
Procuradoria-Geral da República em Curitiba.
“Esperamos que as proposições sejam acatadas, tanto
em caso da realização de novas
licitações como em eventuais
prorrogações, com base na
necessidade de o governo firmar contratos que garantam
tarifa justa, obras realizadas e
fiscalização eficaz, beneficiando
o usuário, o que não ocorre
atualmente”, destaca o presidente do TCE-PR, conselheiro
Nestor Baptista.

também que desde o resultado das eleições, tem se
preparado para a ocasião e
para o trabalho que deve realizar posteriormente. “Estou
muito feliz”, “tenho feito o
meu melhor e me desdobrado”, ressaltou.
Sleutjes contou à reportagem que familiares, amigos e
assessores já estão em Brasília para acompanhar a cerimônia de posse.

Divulgação

Governador Ratinho Junior já recebeu as recomendações
duplicação previstas; apliquem
penalidades contratuais que
proíbam o descumprimento
das intervenções de maior
vulto, como implantação de
pista dupla; desenvolvam metodologia para revisão anual
do reajuste tarifário usando
critérios como os da Agência
Nacional de Transporte Terrestres (ANTT); descrevam
no contrato de concessão os
critérios para recomposição do
equilibrio econômico-financeiro
e instituam mecanismos de
incentivo ao uso de receitas
acessórias como instrumento
de modicidade tarifária.
Finalmente, as recomendações quanto à fiscalização contratual incluem, dentre outras,
a adoção, pelo órgão regulador,
de estrutura técnica com profissionais especializados de modo
a diminuir a assimetria de informações pró-concessionárias;
alocação de profissionais especializados na fiscalização de
projetos, obras e homologação
de cálculos para reequilíbrio
contratual; execução do efetivo
monitoramento do tráfego e do
nível de serviço nas rodovias
concedidas e implantação de
controle centralizado das concessões, por sistema informatizado.
Ecocataratas
Os trabalhos de auditoria
pelo TCE-PR nas concessionárias remontam a 2011, quando
foram analisados os contratos
de concessão firmados com
a Rodovia das Cataratas S/A
(Ecocataratas). Neste caso,
foi aprovado um acórdão com
base no voto do relator, conselheiro Nestor Baptista, que
determinou abertura de processo de Tomada de Contas na
empresa. Os auditores constataram que a tarifa poderia ser
31,9% menor. Também apontaram falta de adequada equipe

de fiscalização e ausência de
equilíbrio econômico-financeiro
do contrato.
A decisão do Tribunal gerou
Embargos de Declaração por
parte da Agência Reguladora
dos Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná
(Agepar), da Ecocataratas e
do Departamento de Estradas
de Rodagem (DER-PR), que
foram rejeitados pelo Pleno do
TCE-PR. Por quatro votos a
três, posteriormente, foi acatado
Recurso de Revista interposto
pelo DER e a Ecocataratas,
com voto contrário do relator.
Viapar
Uma segunda auditoria foi
realizada pelo TCE-PR em
2013, na concessionária Viapar, que responde por 545
quilômetros de rodovias concedidas. Esta apontou uma
diferença de 18,5% a maior
no preço da tarifa a partir de
dezembro de 2012 e, ainda,
falta de fiscalização e de equilíbrio no contrato. Acórdão, também relatado pelo conselheiro
Nestor Baptista, determinou
que se definisse uma adequada
estrutura de fiscalização da
concessão, detalhamento de
obras, participação de usuários na execução do contrato e
outras providências. Também
foi determinado à Agepar pelo
relator que se estabelecesse a
fiscalização do fluxo de tráfego
nas praças de pedágio.
Novamente, Agepar, DER
e Viapar ingressaram com
recurso contra a decisão, que
não prosperou. Mas, desta vez,
a concessionária recorreu à
Justiça. Liminar proferida pela
6ª Vara Federal Cível da Sessão Judiciária do Distrito Federal determinou a suspensão de
todos os processos de fiscalização da concessão de rodovias
no Paraná referentes ao lote da
Viapar.

Reunião foi para definir estratégias para o Turismo no Paraná
Da Assessoria
Representantes de secretarias e órgãos do Governo
do Estado alinharam nesta
quarta-feira (30) as estratégias
para impulsionar o turismo no
Paraná. O seminário Sustentabilidade do Turismo, promovido
pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Sustentável e
Turismo, com a participação do
vice-governador Darci Piana,
no Palácio das Araucárias, em
Curitiba, teve o objetivo de integrar as ações de todas as áreas
de governo que possam desenvolver e promover as atividades
turísticas do Estado.
O setor é uma prioridade da
atual gestão, que vê no turismo
um importante pilar de desenvolvimento econômico do Paraná.
Para isso, órgãos como a Secretaria de Estado da Comunicação
e Cultura e a Agência Paraná de
Desenvolvimento vão dedicar
parte de sua estrutura e orçamento para desenvolver os polos
turísticos e trazer mais visitantes ao Estado.
Além de contar com um dos
principais destinos do País, que
são as Cataratas do Iguaçu, o
Paraná tem grande potencial em
diversas áreas, como no turismo
religioso, gastronômico e de
natureza, afirmou o secretário
estadual do Desenvolvimento
Sustentável e Turismo, Márcio
Nunes.
“Temos que criar um roteiro
turístico no Estado que possa
integrar o grande turismo de
visitação em Foz do Iguaçu,
que tem um apelo internacional
muito forte, para levar os turistas para outras regiões, para o
Litoral, o Norte e a região Central do Estado, por exemplo”,
disse. “Vamos criar um caminho
para que quando a pessoa venha
ao Paraná, ela possa ficar mais
tempo e faça vários roteiros,
fortalecendo e integrando essa

grande cadeia. É preciso que
todas as regiões do Estado cresçam nessa área”, afirmou.
O presidente da Paraná
Desenvolvimento,
Eduardo
Bekin, afirmou que o desenvolvimento do setor trará mais investimentos ao Estado, ampliando
as oportunidades de emprego e
gerando mais renda aos paranaenses. “Estamos focando na
questão do desenvolvimento
voltado à geração de emprego.
A ideia é capacitar os paranaenses para melhorar o trade e o
ecossistema turístico do Estado
e trazer mais benefícios para
todas as regiões”, disse.
O Paraná tem hoje 14 regiões turísticas e mais de dois
mil atrativos em pelo menos
283 municípios. O levantamento mais recente da Paraná
Turismo mostra que cerca de 16
milhões de pessoas se deslocam
pelo Estado por ano. A cadeia
do turismo é ampla, gerando
emprego e renda em setores
como de alimentação, hospedagem, transporte, comércio e
serviços.
Viaje paraná
A primeira campanha publicitária do Governo do Estado,
que será divulgada nas próximas semanas, terá como tema
o turismo. A ideia é ampliar
o trânsito interno de turistas,
fazendo com que os paranaenses conheçam as atrações do
Estado, e também atrair visitantes de estados e países vizinhos,
como São Paulo, Santa Catarina,
Mato Grosso do Sul, Argentina e
Paraguai.
Também está em fase de
desenvolvimento o portal e o
aplicativo Viaje Paraná, que trará
informações completas sobre os
atrativos e infraestrutura turística
do Estado. Além disso, grande
parte do conteúdo da TV Educativa será voltada para promover o
turismo paranaense.
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MUDANÇAS NA FOLIA EM TIBAGI

Concursos do
Carnaval 2019 de
Tibagi serão online
Inscrições para
Marchinhas e
Rainha acabam
hoje (1º)
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura divulgou
nesta quarta-feira (30) um comunicado informando alterações na
programação do Carnaval 2019.
Mesmo com as mudanças, o
prazo para as inscrições nos concursos de Marchinha e Rainha da
festa terminam nesta sexta-feira,
1° de fevereiro. De acordo com o
membro da Comissão Organizadora do Carnaval, o gerente de
Cultura, Sidnei Bielski, as modificações não alteram o andamento dos concursos, que agora
serão realizados por votação on
line, na página oficial do Carnaval no Facebook. “Com esse
novo modelo para os concursos
precisaremos de mais tempo
para as gravações dos vídeos que
vão para as redes sociais e isso
vai demandar um trabalho mais
demorado da comissão para adequar tudo a tempo da votação,
que acontecerá entre os dias 18

e 22 de fevereiro”, explicou.
Segundo Bielski, a comissão
está confiante no sucesso do formato, já que vai atrair um público
novo para o evento. “A votação
on line vai permitir que todos
que tem acesso às redes sociais
possam votar. É uma forma mais
democrática e que vai trazer
gente nova para nosso Carnaval. Uma estratégia para buscar
aquele público que não estava
envolvido com o evento e quem
sabe, mais turistas, que também
vão poder votar desta vez”, justifica o gerente.
Com a votação on line, de
acordo com o novo regulamento,
o vídeo mais curtido, entre os
candidatos dos dois concursos
(Rainha e Marchinha), será consagrado o vencedor. Os segundos
e terceiros mais votados também
serão premiados. A coroação da
Rainha e Princesas e a premiação das Marchinhas vencedoras
acontecerão na abertura do Carnaval 2019, na sexta-feira, 1° de
março, a partir das 21horas, na
Praça Edmundo Mercer.
Interessados ainda podem
procurar o Departamento de
Cultura, para inscrições no Concurso de Marchinhas e a Secretaria Municipal de Turismo, para
as inscrições para o Concurso

de Rainha do Carnaval, até às
17h30 desta sexta-feira (01).
Mudanças
O prefeito Rildo Leonardi
divulgou um vídeo nas redes
sociais oficiais da Prefeitura de
Tibagi, na noite desta quarta-feira
(30), em que pede “compreensão
da população” em relação às decisões que foram tomadas. No vídeo
ele explica que porque questões
de economia de recursos públicos
estão buscando alternativas para
deixar a festa mais “barata”.
O prefeito Rildo Leonardi
lamentou o cancelamento do
desfile, mas considera necessário haver cortes para economizar
recursos públicos. “Sabemos que
o Desfile de Rua é o grande destaque do Carnaval, é uma perda
lastimável, sem dúvida, mas precisamos mudar e conhecemos
a complexidade que é criar um
desfile. Não conseguiríamos fazer
com a mesma beleza e a mesma
grandiosidade que sempre foi
feito, por isso resolvemos tomar
essa decisão. Para economizar,
precisaríamos diminuir o investimento nas fantasias, no número
de pessoas, blocos, baterias. Não
conseguiríamos fazer o Desfile do
Carnaval 2019 à altura dos outros
que já foram feitos”, explicou.

O prefeito já sinalizou aque
pretende investir com os recursos economizados. “Em uma
decisão conjunta com secretários optamos por providenciar
a instalação de ar condicionado
em todas as creches e escolas
municipais. Nossos alunos da
rede municipal terão mais conforto, uma escola mais preparada para os dias de calor ou de
frios intensos. Uma necessidade
que há tempos vinha sendo reivindicada por pais e professores
e que agora será uma realidade.
Então, é com muita humildade
que conto com a compreensão e
o apoio de todos”, finaliza.
O público terá shows na
Tenda Principal e na Tenda do
Samba nos cinco dias de festa.
As matinês, Desfile do Corso e
praça de alimentação continuam
na programação.
A programação completa, já
com as alterações previstas, será
divulgada nos próximos dias.

ÀS 19 HORAS DE SEXTA-FEIRA

Witmarsum recebe hoje equipamentos
Palmeira - Nesta sexta-feira
(1º) a Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer entrega para
a comunidade de Witmarsum
novos equipamentos esportivos.
São espaços destinados a todas
as idades, com academia popular, quadra de futebol com grama
sintética e playground infantil.
A inauguração acontece às 19
horas, com cerimônia de entrega
das obras, seguida por um jogo
entre equipes da própria comunidade. A nova área de lazer, que
visa oferecer bem-estar e qualidade de vida à população, fica

Divulgação

Valor investido na obra foi de R$ 340 mil
localizada próxima a Associação
de Moradores de Witmarsum. O

valor investido nas obras foi de
aproximadamente R$ 340 mil.

Para Moisés Américo, secretário da pasta de Esporte e
Lazer, investimentos como estes
garantem a população um maior
número de opções para pratica
de exercícios e melhor qualidade
de vida. “É uma obra que contempla o gosto de toda a família,
possibilitando maior interatividade entre as pessoas, e também incentivando ainda mais a
prática de atividade física. Isso
promove o bem-estar e diminuição de problemas de saúde, com
isso todos saem ganhando”,
afirma Américo.

DERROTA AMARGA

Operário perde em
casa do FC Cascavel
Divulgação

Gol do adversário foi aos 45 minutos do primeiro tempo
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário perdeu para
o FC Cascavel, na noite desta
quarta-feira (30), pela quarta
rodada do Campeonato Paranaense 2019. O jogo aconteceu no Estádio Germano
Krüger e terminou 1 a 0.
Com o resultado, o alvinegro
permanece com sete pontos
e ocupa a segunda colocação
do Grupo A.
No primeiro tempo, o
Fantasma teve oportunidades
de abrir o placar. A melhor
foi aos cinco minutos, quando
Schumacher deu passe para
Lucas Batatinha finalizar,
mas William Simões tirou em
cima da linha. Já o adversário aproveitou chance aos
45 minutos da etapa inicial,
quando Tocantins conseguiu
desviar da marcação e balançar as redes.
O alvinegro iniciou o jogo
com Simão, Léo, Alisson,
Sosa, Peixoto, Chicão, Índio,
Robinho, Dione, Lucas Batatinha e Schumacher. Ainda na
primeira etapa, Léo deixou o
campo para entrada de Jardel.
No segundo tempo, entraram
Jean Carlo e Quirino e saíram
Robinho e Lucas Batatinha.
Em entrevista coletiva, o
técnico Gerson Gusmão falou
sobre a partida. “No primeiro
tempo, a equipe foi bem,

conseguimos algumas situações de gol, corremos riscos
e sabíamos que o adversário
ia jogar dessa maneira, no
contra-ataque.
Acabamos
tomando alguns lances perigosos e o gol no minuto final
do primeiro tempo. Mas a
equipe lutou, mais organizada
no primeiro tempo, e conseguimos criar algumas jogadas.
Infelizmente, tomamos o gol, e
a equipe sentiu aquele gol. No
segundo tempo, tivemos que
apressar um pouco mais as
coisas, tentar trabalhar mais
rápido a bola e o adversário
se retraiu mais ainda e explorou mais os contra-ataques.
Então ficamos expostos muitas vezes, mas tínhamos que
correr o risco”.
O Operário volta a
jogar pelo Paranaense neste
domingo (3) contra o Rio
Branco, às 17 horas, na
Estradinha.

“

No primeiro
tempo a equipe
foi bem e
conseguimos
algumas
situações de gol

SEXTA-FEIRA, 1º A 04 DE FEVEREIRO DE 2019

5

'BARRAGEM EUGENIO CARNEIRO'

Barragem em Tibagi é de alto risco
Divulgação

Categoria de
risco refere-se
a aspectos
da própria
barragem
* LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A ameaça representada
pela presença de barragens em
diversos estados brasileiros vem
sendo foco de discussões entre
as autoridades, após a tragédia causada pelo rompimento
de uma, na sexta-feira (25),
na cidade de Brumadinho, em
Minas Gerais. No Paraná existem mais de 450 barragens,
com diferentes finalidades, e
de acordo com recente classificação realizada pela Agência
Nacional de Águas (ANA), pelo
menos 11 delas são apresentadas como sendo de alto risco.
Dessas 11, duas estão na
região dos Campos Gerais,
inclusive, a considerada de
maior risco é a Represa Canteri, na cidade de Imbituva,

90 dias é o prazo
para término
do Centro de
Informações
Turísticas
A construção da nova sede do
Centro de Informações Turísticas
de Castro está em ritmo acelerado. O novo espaço, cuja construção é uma réplica da antiga
prefeitura de Castro da década
de 80, deve estar pronto em 90
dias e atenderá turistas e munícipes com informações sobre pontos
turísticos da cidade. O prédio foi
construído com acessibilidade e
contará com salas de recepção,
vídeo e atendimento especializado,
cozinha, banheiro, além de paisagismo, somando investimentos da
ordem de R$ 169 mil.
A casa ao lado será utilizada
para venda do artesanato e no galpão serão oferecidas oficinas para
artesãos e comunidade.
O diretor de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura de Castro,
Guto Beck, disse ao Portal da
Prefeitura que o novo espaço vai
mellhora oatendimento. "Vamos
oferecer serviços de forma especializada, divulgando e informando
sobre nosso potencial turístico que
é um dos mais ricos do Paraná''.

Rildo Leonardi explicou à reportagem sobre a barragem localizada em propriedade particular

região Centro-Sul do Estado.
Neste caso o nível de perigo foi
classificado como ‘demandando
atenção das autoridades’. A
outra considerada de alto risco
é a barragem Eugenio Carneiro,
localizada em Tibagi, município
que faz divisa com Castro.
Sobre essa represa, a reportagem conversou com o prefeito

de Tibagi, Rildo Leonardi, que
explicou que a barragem está
em uma propriedade particular que pertence à família do já
falecido advogado e fazendeiro
João de Jesus Carneiro, irmão
do ex-prefeito Eugênio Carneiro. De acordo com o gestor
municipal, a barragem teve origem em lagos feitos por João de

Jesus Carneiro, para a criação
de peixe. "Na época ele fechou
a metade de um córrego, fez
um tanque de cerca de cinco
hectares para cima, cortando o
embalo da água e compactando
só com terra, e, cerca de mil
metros abaixo, onde termina o
terreno dele, fez outra represa",
explica.

'TROPEIRO - O POUSO DO IAPÓ'

Pesquisador lançou almanaque
Divulgação / Luana Dias

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Fatos históricos e informações culturais, curiosidades,
humor, elementos lúdicos, entre
outros itens. Assim é a formação
do conteúdo do primeiro Almanaque ‘Tropeiro - O pouso do Iapó’,
lançado no mês de janeiro pelo
pesquisador José Maria Ferraz
Diniz. A obra foi elaborada por
várias mãos, com a participação
de Milena Santos Mayer, Amélia Podolan Flugel, Fabiana Hey
Pinto e Daniele Cristine Martins
de Lima. Mas, a iniciativa e as
principais pesquisas foram feitas
pelo próprio João Maria, com a
coautoria de Léa Maria Cardoso
Villela.
Conforme explicou à reportagem, o castrense sempre se interessou pela história da cidade,
por sua relação com a passagem
dos tropeiros por Castro e pelas
heranças deixadas pelo Tropeirismo no município. Além disso,
João Maria, que é médico veterinário e professor universitário aposentado, afirma que sentia falta da
presença de ensino e abordagem

João Maria Diniz
apresenta suas obras
deste tipo de tema nos ambientes
escolar e da universidade. “Era um
desejo antigo. Eu pensava, quando
me aposentar quero me dedicar a
pesquisas sobre o assunto, para
fazer também que esse tipo de
conhecimento chegue até às crianças e jovens, que atualmente são
estudantes. E, como eu cresci no
meio rural, sempre convivi com
esse estilo de vida, que envolve um
pouco da cultura e costumes dos
tropeiros”, explicou.
Em 2013 o pesquisador já
havia trabalhado em um ensaio
do que mais tarde se tornaria o

almanaque do Tropeiro, porém,
segundo ele, na época os exemplares não chegaram às livrarias
da cidade. Neste ano, no entanto,
o almanaque já está disponível
para consultas nos espaços culturais da cidade, à exemplo, a Casa
da Praça, e, também está à venda
em duas papelarias de Castro.
E, este não é o único trabalho
de pesquisa já publicado por ele,
só no ano passado João Maria
lançou três livretos com informações sobre a história de Castro, o
Tropeirismo e o Meio Ambiente.
Também existem outras obras
assinadas por ele, algumas em
quadrinhos e com ilustrações
diversas, todas disponíveis nos
espaços de Cultura de Castro.
“Agora que mais este projeto já
foi concretizado, queremos fazer
uma edição por ano, como ocorre
com almanaques de outros segmentos, e também pretendemos
ir incluindo novos conteúdos.
Antigamente era mais comum
a presença dos almanaques na
rotina de leitura das pessoas, hoje
em dia saiu um pouco de moda,
mas nós queremos fazer esse resgate”, finaliza o pesquisador.

Ainda conforme o prefeito,
a represa já sofreu rompimentos há cerca de três anos,
porém, não houve vítimas e
nem grandes danos à natureza.
A área atingida nesse caso,
não tinha moradores. "Caso
ocorram novas situações, não
iriam atingir moradores, porque não tem casas próximas,
mas chegaria ao Rio Santa
Rosa, além de carregar lixos e
árvores que encontrasse pelo
caminho. Faria uma erosão de
até cinco metros de altura no
Rio e poderia se espalhar por
uns 20 quilômetros, até encontrar o Rio Tibagi, e, caso atingisse pessoas no Santa Rosa,
faria o mesmo efeito que uma
tromba d’agua, como aquelas
grandes que acontecem em

Santa Catarina, por exemplo.
Mesmo não tendo vítimas, sem
dúvida é algo que está fora dos
padrões", destacou.
A assessoria de comunicação
da Prefeitura de Tibagi também
falou com a reportagem, informando que por se tratar de propriedade particular, o órgão não
conhece detalhadamente os riscos oferecidos pela barragem,
e, que está buscando contato
com os responsáveis para fazer
o devido levantamento, e tomar
providências necessárias. A
equipe do jornal também tentou
contato com os proprietários do
terreno onde está a barragem,
porém, não teve as ligações
atendidas.
* Com a Redação

BARRAGENS DE ALTO RISCO NO PARANÁ
Nome da Barragem

Município

Represa Canteri
Lago Favoretto
Barragem Costa
Represa Três Barras
Eugenio Carneiro
Coronel Domingos Soares
Barragem São Bento
Lago Paulo Gorski
Cristo Rei
Justus
Usina e Fábrica de Papelão
Apucaraninha

Imbituva
Manoel Ribas
São João do Ivaí
São Sebastião da Amoreira
Tibagi
Coronel Domingos Soares
General Carneiro
Cascavel
Campo Mourão
Inácio Martins
Londrina

FUTEBOL E FUTSAL

Inscrições para campeonato
vão até o dia 8 de fevereiro
Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Esporte e Juventude abriu inscrições para o Campeonato
Popular de Futebol e o Campeonato Popular de Futsal. As
equipes interessadas devem se
inscrever até dia 8 de fevereiro
na sede da secretaria.
De acordo com o coordenador técnico, Ismael Babi Filho,
podem se inscrever atletas a
partir de 16 anos. "As equipes
terão somente o custo da taxa
de arbitragem para participar
do certame", explica Ismael.
A previsão para a duração dos campeonatos é de no
mínimo cinco meses e a expectativa é contar com a participação de 40 equipes disputando
os títulos. "Tivemos números
bons nos últimos anos e a inten-

ção é sempre melhorar e atrair
ainda mais público", completou
Ismael.
Na última edição, o campeonato de campo reuniu 28 times
que disputaram os jogos de
março a julho e o campeão de
2018 foi o Protseg. No salão,
o certame aconteceu entre os
meses de março e setembro,
com 32 equipes e o time do
Bela Vista sagrou-se campeão.
"Este ano pretendemos que os
dois campeonatos tenham início
em fevereiro. O campo no dia
17 e o salão no dia 19. Queremos fazer também o feminino
de futsal, mas para essa competição ainda não foi definida a
data", finalizou.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone da
secretaria pelo número 2122 5080.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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A forma mais barata de fazer negócio!
CUIDADORA DE IDOSOS
Se você está precisando de 'Cuidadora de Idosos'. (42) 9 9868-0185.
ALUGO CASA FUNDOS
DE UM QUARTO EM PG
Alugo no centro de Ponta Grossa,
uma quadra do antigo supermercado Big, duas do Paraguaizinho e
Palladium, casa de fundos contendo
1 quarto, sala, cozinha e banheiro.
Valor de R$ 550, (já incluso água)
mais luz. Sem garagem. No (42) 9
9972-0758.
VENDO TERRENOS RURAIS
Vendo terrenos rurais a partir de
1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar diretamente
com o proprietário, pelo telefone
(42) 9 9852-4227.
VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em condomínio fechado, contendo 2 quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$
150.000,00. Aceito Financiamento.
Tratar no telefone (42) 9 9101-1022.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5T3 V27G4 9P4UY RVYXB
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Arapoti, 18 de janeiro de 2019
Ã
Dirceu Antonio Osmarini
Ã
O
Diretor Presidente
O
A
A
ADF – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
S
FÍSICOS DE CASTRO
S
E
Sensoriais e Não sensoriais
Castro, 28 de janeiro de 2019
E
R
EDITAL 01/2019
V
R
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
I
V
Ç
I
1ª CONVOCAÇÃO: 16 de fevereiro de 2019
Local: Rua Cipriano Marques s/nº - (anexo ao C.O.I) Horário:
13:30
Ç
O
horas
O
D
2ª CONVOCAÇÃO: 16 de fevereiro de 2019
Local: Rua Cipriano Marques s/nº - (anexo ao C.O.I) Local:
14:30
A
D
horas
A
Z
3ª CONVOCAÇÃO: 16 de fevereiro de 2019
Local: Rua Cipriano Marques s/nº - (anexo ao C.O.I) Local:
15:30
O
Z
horas
N
O
A
N
ORDEM DO DIA: Eleição da diretoria da associação
A
Paulo Augustyn
N
PRESIDENTE
O
N
R
O
T
R
E
T
ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
E

Primeiro
presidente
Primeiro
da ABL
presidente
da ABL
Pista
automobilísPista
autica
de
tomobilísbrinquedo
tica de
brinquedo

FP

T

1.Leitura da Ata anterior;
T
R
2.Prestação de Contas do exercício de 2018;
R
A
3.Escolha dos nomes para compor o Grupo de Negociação objetivando
A
a Convenção Coletiva de Trabalho para o exercício 2.019/2.020
D
4.Definições de estratégias operacionais
D
I
5.Assuntos Gerais;

www.coquetel.com.br
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO. Estado do Paraná = EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – 30
(TRINTA) DIAS = da requerida IPEL COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA. - ME – CNPJ 20.871.207/0001-49. 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 COBRANÇA”
sob nº 0005309-27.2016.8.16.0064, em que é requerente ADORNO
COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELLI - EPP; sendo que mediante o presente edital CITA a requerida IPEL COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob nº 20.871.207/0001-49, na pessoa de seu representante legal,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, conteste a ação de cobrança, sob pena de revelia; sendo
objeto da ação: A requerente é credora da devedora, ora requerida,
em decorrência de relação comercial havida entre ambas, consistente
na aquisição de 273 produtos denominados DUPLEX IBEMA 275 GR
77X113 100FLS IMPONA, cujo montante integral foi de R$ 9.775,00
(nove mil setecentos e setenta e cinco reais) valor este que seria adimplido em 3 (três) parcelas (duplicata 4566). Em decorrência da relação
jurídica mencionada, restou inadimplido a integralidade do valor, totalizando o valor da dívida na data do ajuizamento da ação (14/10/2016)
em R$ 11.447,04 (onze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e
quatro centavos). Consoante disposto no Artigo 344 do CPC: “SE O
RÉU NÃO CONTESTAR A AÇÃO, SERÁ CONSIDERADO REVEL E
PRESUMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADOS PELO AUTOR.” E, para que chegue ao conhecimento dos
interessados, e futuramente ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital, com o prazo de 30 dias, que será publicado
na forma da lei, e afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado
do Paraná, aos vinte e dois (22) dias do mês de janeiro (01) do ano de
dois mil e dezenove (2019). Eu, (Cleuza Marlene Resseti Guiloski),
Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por determinação da MM.ª Juíza de Direito. Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Empregada Juramentada – Portaria 02/2016

GERAL ORDINÁRIA
A
O Presidente do Sindicato Rural de Arapoti, Sr. Dirceu Antonio
OsmaA
N
rini no uso de suas atribuições estatutárias convoca os associados
N
da instituição para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-seO
no dia
O
12 de fevereiro de 2019, no auditório do Sindicato, sito à rua
EmiS
liano Carneiro,1332 nesta cidade. Em primeira convocaçãoS
às 09 h
e 30 min., com a presença da maioria dos delegados representantes.
Segunda e última Convocação às 09h 40 min., com qualquer D
número
D
E
de Delegados em condições de voto para deliberar sobre a seguinte
E
ordem do dia:

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS ©
DIRETAS
www.coquetel.com.br
Revistas COQUETEL

I

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Colina das Palmeiras Empreendimentos - SPE - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 19.494.860/0001-57 torna
público que irá requerer ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, a
Licença Ambiental Simplificada para conjunto habitacional vertical a
ser implantado no loteamento Colina das Palmeiras, em Castro Pr.
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5
5
SINDICATO RURAL DE ARAPOTI
5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
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se destacar. Depois, reserve tempo
para curtir as pessoas queridas.
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Leão: Aproveite para colocar
as mãos na massa e resolver assuntos pendentes. Talvez você tenha que
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AGRO TEC MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Fabricação, montagem e manuten--Imóveis
Imóveis
ção
em geral. Tel.: (42)9 9112-2074
– Adriano Eloy. E-mail: agroteccastro@gmail.com
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Câncer: Desejo de estar ao lado
de quem ama deve falar mais alto.
Talvez não se entenda com alguém
que tem ideias diferentes das suas e
isso pode interferir no trabalho. Está
só, vai sonhar com compromisso.

VENDO VAN SPRINTERM
Vendo Van Sprinterm, na cor
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.

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.

2/of. 3/ace. 5/banir — foral. 10/adormentar.

Gêmeos: Bom dia para fazer
alguns ajustes e se livrar do que não
tem mais espaço em sua vida. Confie
em sua intuição e poderá ter boas
surpresas no trabalho.

Você vai se surpreender com o resultado!

2/of. 3/ace. 5/banir — foral. 10/adormentar.

Touro: Vale a pena juntar forças
com os colegas para conseguir o que
deseja. As estrelas avisam que os
excessos, de qualquer tipo, podem
trazer problemas à saúde.

PRECISA-SE AUXILIAR
DE CONFEITARIA
Necessito de auxiliar de confeitaria.
Interessados ligar (42) 9.9963-2091.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451

LANCER GT R$ 55 MIL
Vendo Lancer GT, 164 HP,
2013/2014, na cor preta,
Vendo terreno com ótima localiPágina
4 - 4São
Paulo,
1616
dede
novembro
dede
2018
Página
- São
Paulo,
novembro
2018
opção automático e com
zação, totalizando 220 m2. Aceito
troca de marchas em borbocarro como parte de pagamento.
letas. Completo, com kit mulR$100.000,00. Tratar pelo telefone:
timídia, teto-solar, câmera de
9 9943-8139.
ré. Valor R$ 55.000. Tratar
ALUGO BARRACÃO
PaschoalXIII
XIII
Paschoal
no (42) 9 9972-0758.
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Áries: É hora de se concentrar
no trabalho e redobrar o esforço
para alcançar suas metas. Não exija
que tudo seja feito do seu jeito. Seu
lado crítico pode atrapalhar as coisas na paquera.

PANIFICADORA
Vende-se panificadora já consolidada e com excelente ponto. Interessados no (42) 9 9828-2726.

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!

Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem; 2-chifre menor; 3-olho do rinoceronte; 4-asa do pássaro à esquerda; 5-coxa do rinoceronte;
6-olho do pássaro à direita; 7-mato à direita.

Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem; 2-chifre menor; 3-olho do rinoceronte; 4-asa do pássaro à esquerda; 5-coxa do rinoceronte;
6-olho do pássaro à direita; 7-mato à direita.
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CAPOTAMENTO NA PR-151

Jovem perde a vida em acidente
Divulgação

Felipe Pinheiro
chegou a ser
encaminhado
à hospital

AO LADO DA GUARDA

Adolescente é apreendida
por tentar furtar pedalinho

Da Redação
Foi seputado no Cemitério
Frei Matias, às 11 horas dessa
quinta-feira (31), o estudante
Felipe Mendes Pinheiro, de 14
anos, morto na manhã dessa
quarta-feira (30) em acidente
automobilístico registrado na
região do Passo dos Bois.
Felipe chegou a ser socorrido
e encaminhado ao Hospital
Bom Jesus de Ponta Grossa,
mas não resistiu aos ferimentos. Informações da Policia
Rodoviária Estadual (PRE)
dão conta que o acidente ocorreu às 9h40, no km 292 da
PR-151.
Segundo o que a reportagem apurou, o veículo Ford
EcoSport de cor preta bateu
em uma canaleta e, na sequência, veio a capotar. Havia
outros dois ocupantes no veí-

Divulgação

Carro bateu em canaleta e capotou na rodovia

Pedalinho fica no parque Lacustre
Da Redação

culo, o motorista e a mãe da
vítima, que tiveram ferimentos

JAGUARIAÍVA

Homem ﬂagra
sua mulher com
ex e acaba morto
Da Redação

garoto estivesse sem o cinto de
segurança.

MADRUGADA COM LADRÕES

JURI POPULAR

Assassino do taco de baisebol é
condenado a 25 anos de cadeia
Divulgação

Carreta e carga são
roubadas na PR-340
Da Redação
Motorista de uma Scania
modelo T143, de cor vermelha,
placas BWF 2708, ano 1992,
com duas carretas bitrem marca
guerra com faixa amarela, placas
AEP 4006, e AEP 4005, ambas
ano 2009, e seu acompanhante,
passaram a madrugada de terça
para quarta-feira (30) nas mãos de
ladrões. Uma das vítimas que não
teve o nome revelado, disse à polícia que transitava com seu caminhão pela PR 340, estrada que

Jaguariaíva - Briga acaba
em morte na Rua Leonel Pugsley, bairro Fluviópolis, em Jaguariaíva. Informações da Polícia
Militar dão conta que na tarde
de terça-feira (29), após discussão, um deles acabou esfaqueando o seu desafeto no tórax,
sendo encaminhado pelo Corpo
de Bombeiro até o hospital.
Em decorrência do ferimento, a vítima acabou não
resistindo. Por outro lado,
uma equipe policial localizou o
suposto autor, de 37 anos, que
recebeu voz de prisão em via
pública. Ele foi encaminhado
para a Delegacia de Polícia
de Jaguariaíva para as devidas
providências.
Motivação
A história que teria motivado
o homicídio envolve uma mulher
de 29 anos. Informações dão
conta que a vítima era o atual
namorado da jovem, enquanto o
agressor seria seu ex. A mulher
afirmou que, por compaixão,
deixou seu antigo companheiro
morar na mesma casa, embora
não existisse nenhuma relação
amorosa entre ambos.
Nessa terça-feira (29), ao
chegar em casa, a vítima teria
flagrado a companheira com o
agressor trancados dentro do
banheiro da residências que os
três dividiam. O homem que
desferiria a facada apontou que
estava apenas tomando banho,
quando a jovem entrou para
pegar um objeto, sem nenhum
contato entre eles.
Já a mulher afirmou que o
agressor teria forçado ela a
entrar no banheiro para manter relações sexuais sem o seu
consentimento. Foi então que a
vítima partiu para cima com a
faca usada no crime. Durante a
luta, o agressor teria tomado a
arma e desferido um golpe fatal
no peito da vítima. Ele fugiu do
local em seguida.
O homem que deu a facada
foi levado para a Delegacia de
Polícia de Jaguariaíva após ser
preso em flagrante pela prática
do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e, posteriormente, encaminhado a
Cadeia Pública do município.

considerados leves e foram
liberados. A suspeita é que o

Uma jovem de 15 anos foi
apreendida pela Guarda Municipal de Castro e entregue pelo
Conselho Tuteal à sua mãe, após
tentar levar o pedalinho localizado
no Parque Lacustre. A própria

Guarda Municipal teria visualizado, por volta das 2 horas da
manhã dessa quinta-feira (31),
através de câmeras de monitoramento, uma pessoa em atitude
suspeita. O interessante é que o
pedalinho fica exatamente ao lado
da base da Guarda Municipal.

liga Tibagi a Castro, quando um
veículo aproximou-se do caminhão
e não o ultrapassou. Em seguida, o
caminhão travou e parou de rodar.
Neste momento, três indivíduos
armados e encapuzados deram voz
de assalto.
Na sequência, condutor e seu
acompanhante foram levados à
uma área de mata e permaneceram com os criminosos até o
dia seguinte, por volta das 4h30.
Liberados, pediram ajuda para
chegar até Castro. O veículo roubado transportava carga de milho.

NA PR-151

Assassino e vítima, após um final trágico
Da Redação

popular, enfatizou o advogado.

Ponta Grossa - Após
oito horas de julgamento,
Anderson Barbosa de Paula,
acusado de ter assassino sua
namorada com um taco de
beisebol, foi condenado na
tarde de quinta-feira (31) a
25 anos de prisão. O réu foi
sentenciado por homicídio triplamente qualificado. O assistente do Ministério Público,
advogado Ângelo Pilatti Jr,
considerou que tanto a decisão, quanto a determinação da
pena, foram acertadas. Todas
as qualificadoras foram acatadas pelos membros do júri

O caso
Após discussão com a
namorada, Anderson teria desferido vários golpes utilizando-se de um taco de beisebol,
além de a estrangular com uma
corda. A violência dos golpes
foi tão grande, que o rosto da
jovem ficou desfigurado.
Respondendo a uma denúncia pelo 190, a Polícia Militar
foi acionada e foi até o local
citado, encontrando a porta
do estabelecimento trancada.
Aberta a porta, encontraram
uma mulher sem vida, com
vários ferimentos na cabeça e

Homem explica
assassinato em
três brilhetes
sangue por todo o local. Em
um caderno que estava no estabelecimento foram encontrados
três bilhetes do homem explicando e justificando o assassinato, indicando que o homicídio
foi motivado por ciúmes. Após
o crime, Anderson fugiu com o
veículo da vítima, para Foz do
Iguaçu, onde pretendia esconder-se no Paraguai. Acabou
preso na sequência.

Motociclista morre ao
ser atingido na traseira
Será sepultado na manhã
dessa sexta-feira (1º), no Cemitério Municipal do Boqueirão,
em Carambeí, Alysson Rodrigues
de Jesus, de 25 anos. Ele morreu após ter a sua motocicleta
atingida na traseira por um veículo, que evadiu-se do local sem
prestar socorro. A ocorrência
foi registrada na noite de 30 de
janeiro, por volta das 23 horas,
na Rodovia PR 151, km 312. O

entregador de pizza estava próximo ao Posto Mengatti, Ponta
Grossa sentido a Carambeí,
quando foi atingido.
Com o impacto, Alysson acabou arremessado para fora da
pista, vindo a morrer no local.
Ele residia no Jardim Eldorado,
em Carambeí, e provavelmente
estaria retornando para casa. O
corpo foi recolhido ao Instituto
Médico Legal de Ponta Grossa.
Divulgação

MOTORISTA DE CARRO MORRE NO LOCAL

Caminhão com toras faz vítima
Da Redação
Uma tragédia fez mais uma
vítima na estrada. De acordo
com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhão que
seguia em direção à cidade de
Irati teve o seu pneu dianteiro
estourado, vindo a invadir a
pista contrária, atingindo frontalmente um automóvel Fiesta
que seguia em sentido contrário. Com o impacto, o motorista
do carro, de 34 anos, morreu no
local, já a passageira de 32 anos
apresentou lesões graves e foi

encaminhada de helicóptero ao
Hospital Bom Jesus, em Ponta
Grossa. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, o
que apontou resultado negativo
para o álcool. Ele teve ferimentos leves e foi levado até a Santa
Casa de Irati.
A ocorrência foi registrada
no quilômetro 226 da BR-277,
por volta das 14 horas de quarta-feira (30), na cidade de Fernandes Pinheiro.
Toras espalhadas
Se não bastasse isso, após

o impacto, a carga de toras de
pinus espalhou-se pelo acostamento, fazendo com que o trânsito ficasse lento.
A polícia informou, ainda,
que o pneu que estourou estava
no eixo dianteiro esquerdo do
caminhão e era recapeado. E
que o caminhão não seria próprio para o transporte de toras
de madeira, pois não possuía
todos os requisitos necessários
para o transporte desse tipo de
carga e não havia sido licenciado pelo Detran para esta
finalidade.

Motocicleta foi recolhida para perícia

NA PR-151

Homem cai no golpe do
paco em Piraí do Sul
Piraí do Sul - Um dos golpes mais antigos fez nova vítima
em Piraí do Sul. Um homem de
63 anos acabou caindo no golpe
do paco por volta das 11h40
dessa quarta-feira (30 de fevereiro), no centro da cidade. Uma
pessoa que estava a sua frente

derrubou um pacote que parecia ser dinheiro. Após conversa,
convenceu a vítima à deixar sua
carteira com certa quantia em
dinheiro e documentos pessoais.
Quando elapercebeu que se tratava de um golpe, os golpistas já
haviam ido embora.
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Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda sendo muito
cumprimentada
pela passagem
dos seus 23 anos,
a bela Anna
Claudia Hey
Menarim. No
clique By Fabiana
Guedes, ela foi
maquiada por Ana
Luiza Lemos. Hoje
é a garota D +

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

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação

Bernardo
completou 10
anos no dia
20 de janeiro
e Carolina
faz seis anos
em 22 de
fevereiro.
No registro
com a mãe
Bianca
Martins

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arq. Pessoal

Em contagem regressiva para
seu enlace, o lindo casal Marilia
Bugnotto Segatto e Julio Cesar
Beck Ivanoski, em recente
ensaio com Fabiana Guedes,
na Colônia Castrolanda

O sábado (26) foi de comemoração com a chegada dos 15 anos da bela
Maria Clarade Oliveira. Ela, sua mãe Roselia Nunes Oliveira e sua irmã mais
velha, Liriane Maria de Oliveira, recepcionaram familiares e amigos mais próximos no Eloy Ferreira Eventos & Festas. A aniversariante foi produzida por Brunna
Prado e usou traje da Origem Noivas (de Ponta Grossa). O décor recebeu assinatura de Solarium Floricultura (by Andreia Gerhmann Madureira) com cerimonial
de Andreia Zargiski. Doces de Dona Formiga e Sirlene Rodrigues e quiosque de
drinks by Dumô Drinks (com Eduardo Estevam). A festa contou ainda com Espelho
Mágico by Starfotos Digital e cobertura fotográfica oficial de Fabiana Guedes
Divulgação

Divulgação / Daniel Calvo

Ensaio pré wedding do
casal Léo e Aline, que
estreia aliança na mão
esquerda nesse mês. As
imagens serão retratadas
pela Equipe Daniel
Calvo Fotografia

01/02

Amanda Degraf Gobbo
Aatonio Constantino Neto
Caroline Mainardes Weinert
Célio ROberto de Oliveira
Adriano Gatto, Márcia M.
Buffara, Ricardo Trierweiler

Crianças participam de
'Uma Noite na Holanda'

Gabi
Dia 29 Naomi Victoria completa
6 anos. Futura aluna da Escola
Adventista, essa linda menina é
filha da Franciely Silveira da Luz
e do Marcos Antônio da Silva
Divulgação

04/02

Anna Clara Carneiro Silva

Divulgação / Daniel Calvo

Matheus Henrique Marques,
Renato Pandorff, Carlos Alberto Santana, Kelly Cristina
de Castro, Kathia Landgendyk Proença, Sáskia Kiers,
Silvia Larocca

Lorena Vanessa Pereira
Cristiane Oliveira
Dejalma Quadros

Wellithon Machado
Carneiro comemorou a
passagem do seu aniversário
no dia 31 de janeiro

NO CENTRO CULTURAL CASTROLANDA

02/02

03/02

Dia 5 será especial para
o garotão Igor que
estará comemorando
10 anos de vida

Divulgação / Arq. Pessoal

Esbanjando estilo no ensaio de seus 15 Anos, Gabi
Fluguel! Ela foi fotografada pela Equipe Daniel Calvo

Tradição e dedicação ao trabalho. Álvaro
Jaoquim Mildemberg, 52 anos de
Expedicionário do Cogo, em Ponta Grossa

No dia 30 de janeiro são
comemorados o Dia da Saudade
e o Dia Nacional da História em
Quadrinhos. Para a história em
quadrinhos, a data foi escolhida
por ter sido o dia em que foi publicada aquela que é tida como a
primeira história em quadrinhos
do Brasil. Já o dia da saudade,
tem o objetivo de recordar a
memória das pessoas que já
partiram e/ou as lembranças da
infância. Segundo alguns teóricos, “saudade” é uma palavra
extremamente complexa, cheia
de significado e muito difícil
de traduzir do português para
outros idiomas.
No intuito de celebrar as
duas datas, o Centro Cultural
Castrolanda preparou uma atividade especial para as crianças
de 06 a 12 anos, nos dias 08 e
09 de fevereiro. Este público é
nosso convidado a passar “Uma
Noite na Holanda”. A proposta
é que as crianças durmam no
salão do Memorial da Imigração
Holandesa, sob a supervisão dos
monitores do Centro Cultural.
Durante o evento, os participantes entrarão em contato

com a cultura holandesa através
da degustação de pratos típicos,
contação de histórias dessa
cultura e visita guiada às áreas
expositivas do Memorial e à matriz da Castrolanda Cooperativa
Agroindustrial. Além disso, o
tema “saudade” será trabalhado
através de filmes e para finalizar, as crianças produzirão sua
própria história em quadrinhos,
com auxílio da ilustradora Melissa Garabeli graduada em Artes
Visuais pela UEPG, e do roteirista Phellip Willian, graduado
em Letras – Português/Inglês,
também pela UEPG.
O casal Melissa e Phellip
produziu um livro de título “Saudade” que conta a história de
uma família que encontra um
cervo perdido e desenvolve uma
relação afetiva com o animal.
“Saudade” fala sobre como as
pessoas e pets passam pela
nossa vida e deixam marcas que
poucas vezes enxergamos. O
livro estará à venda no sábado
(09/01), a partir das 11h30, no
hall de entrada do Memorial da
Imigração Holandesa, pelo valor
de R$ 60,00.

