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DEZ VÍTIMAS

Divulgação

PR-151 MAIS PERIGOSA

Preso
suspeito de
atropelar
e roubar
pessoas

Mais uma morte
por atropelamento
Helicóptero
da PM é
enviado para
'Brumadinho'

Em um intervalo de dez dias,
a Rodovia PR 151 - trecho entre
Castro e Piraí do Sul -, fez mais
uma vítima fatal. Desta vez foi no
KM 287, quando no domingo Jociane Paula das Neves, de 28 anos,
tentou atravessar a rodovia com sua
moto e foi atropelada.
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Governador Ratinho Junior coloca PR
à disposição para medidas anticrime
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DICAS DE PREVENÇÃO

Afogamentos
crescem com o
calor intenso
Divulgação / Arq. P1

TENENTE Paulo M. R. Ribeiro

Nesta época do ano é bastante comum as pessoas procurarem por rios e lagos para
se refrescarem, além disso, a
temporada também é propicia
às brincadeiras, piqueniques
e encontros de amigos e familiares às margens de rios,
cachoeiras, lagoas e onde há
água em geral. Um convite
para o mergulho, que pode não
página 5
acabar bem.

PARTIDA FORA DE CASA

Operário
empata com o
Rio Branco

O Operário Ferroviário
empatou em 1 a 1 com o Rio
Branco, na tarde deste domingo (3), pelo Campeonato
Paranaense. O jogo aconteceu
na Estradinha e foi válido pela
quinta rodada da Taça Barcímio Sicupira Junior. Com o
resultado, o Fantasma chega
a oito pontos e se mantém em
segundo no Grupo A. página 4

Policiais civis e
militares prendeM
homicida em festa
de aniversário
página 7

Escolas esperam
1 milhão de
alunos a partir
de 14 de fevereiro
página 4

cARAMBEÍ SE
PREPARA PARA
SEDIAR ETAPA DA
COPA CIDADE VIVA
página 5

Moacyr Elias Fadel Junior (MDB) deixará de receber parte do
seu salário de prefeito que hoje chega a R$ 17.970,98, depois
que o juiz da Vara Cível da Comarca de Castro, Rodrigo Yabagata
Endo, determinou a penhora de 20% de seu subsídio mensal.
Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo Ministério
Público do Estado do Paraná que requereu a penhora, justamente
por Moacyr ter aumentado em governo passado o seu salário e o do
vice-prefeito, de forma ilegal, criando um dano ao erário público. O
valor da causa que tem como executados o prefeito e o vice-prefeito,
página 3
é da ordem de R$ 216.304,65.

PREFEITO Moacyr é mais uma vez condenado

Divulgação

Justiça penhora
20% do salário
de Moacyr

CAMPOS GERAIS REPRESENTADO

Deputados são empossados

Divulgação

inauguração teve ponta-pé inicial

COLÔNIA WITMARSUM

Inaugurado espaço
esportivo e de lazer
Uma partida amistosa no final da tarde
de sexta-feira (1º), com equipes reunindo
autoridades municipais e representantes
da Colônia Witmarsum, marcou a inauguração dos novos equipamentos esportivos
página 4
da comunidade.		

CARNAVAL 2019

Distribuída tarefas em Tibagi
A comissão organizadora do Carnaval 2019
realizou uma reunião com secretários e responsáveis de diversos setores da Prefeitura para a
distribuição de tarefas relativas ao evento, que
este ano teve alterações na programação. Na
sessão, ficou definido quem ficará responsável
página 4
por cada etapa.			

Plauto Miró e Mabel Canto assumem na Alep, já Aliel Machado e Aline Sleutjes na Câmara Federal. Sandro Alex se licencia

Os 54 deputados estaduais, eleitos em outubro de 2018 para a 19ª
Legislatura na Assembleia Legislativa do Paraná, foram empossados
na tarde de sexta-feira (1), em
sessão solene. Entre os parlamentares eleitos, dois são representantes

EM CASTRO

dos Campos Gerais - Mabel Canto
(PSC), eleita pela primeira vez, e
Plauto Miró Guimarães (DEM), que
ingressa no oitavo mandato e ocupará a vice-presidência da Assembleia
Legislativa do Paraná. Também
na sexta-feira (1º), os deputados

Novos diretores de escolas
municipais tomam posse
página 5

federais eleitos foram empossados.
Aline Sleutjes (PSC) e Aliel Machado (PSB) já trabalham em Brasília
(DF), enquanto Sandro Alex (PSD)
licenciou-se para permanecer à
frente da pasta de Infraestrutura e
Logística do Estado.
página 3

SEGURANÇA

Morte de pescador no Rio
Iapo ainda é investigada
página 7
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EDITORIAL

DICAS VALEM OURO
A temporada de verão, férias escolares e a proximidade
com o carnaval são bastante convidativas às aventuras e
programas no campo, sobretudo na água, devido às altas
temperaturas registradas este ano. Porém, estas atividades acabam sendo perigosas, dependendo das condições
do rio ou local onde a diversão foi programada, ou, dependendo das condições de quem está nessa programação.
Por exemplo, nadar embriagado pode ser tão perigoso
quanto dirigir bêbado, afinal, muitas dessas tragédias
também acabam tirando a vida de mais de uma pessoa,
afinal, é comum a tentativa de salvar a vítima de afogamento, mesmo entre os que não sabem nadar. Além disso,
outras dicas valem ouro neste caso: não entrar na água
logo depois das refeições, procurar conhecer a profundidade do local onde se pretende nadar, e nunca, em hipótese alguma, deixar crianças sozinhas brincando na água.
As orientações já são velhas conhecidas, mas as vezes, ‘no
calor da emoção’, acabam ficando esquecidas, e o resultado em certas ocasiões, acaba sendo trágico.

Vale: mais que uma satistação
* Daniel Domeneghetti
Fevereiro de 2019 – O rompimento da barragem da Mina do
Córrego do Feijão, em Brumadinho
(MG), comove o Brasil desde o dia
25 de janeiro e traz à Vale inúmeras
obrigações à população, aos seus
investidores e, principalmente, às
famílias locais.
Parece que os comunicados oficiais não veem surtindo efeito positivo
na crise reputacional da companhia
gerada por conta do rompimento. Os
reflexos estão na queda das ações da
Vale, que chegou a registrar baixa de
24,52% e perda de valor de mercado
ultrapassando os R$ 72 bilhões.
Enquanto, trabalha no resgate das
vítimas, que até o último domingo, dia
3, contabilizou 121 mortos confirmados e 205 desaparecidos, segundo
informações da Defesa Civil de Minas
Gerais, a empresa aciona todo um
arsenal de comunicação para prestar satisfações ao público e gerenciar
esta mácula em sua imagem.
Redes sociais, canais oficiais e
mídia televisiva foram alguns dos
meios escolhidos para a marca esclarecer aos quatro ventos sobre o rompimento da barragem, mas ainda é
pouco. Como disse acima, a crise é de
reputação. Trata-se de perdas humanas, sociais e ambientais. Pede-se
mais! Não é um recall automotivo,
por exemplo, veiculado por meio de
um comunicado de "awareness" no
intervalo do Jornal Nacional.
A Vale precisa passar verdade
em seus posicionamentos. As justificativas oficiais até o momento,
entoadas no mercado, dão a impressão de serem releases corporativos,
enaltecendo uma Vale "consciente"
e até sofrida com o acontecido em
Brumadinho.
O maior exemplo está no depoimento de Sérgio Bermudes, um dos
advogados da companhia, à Folha de
São Paulo, afirmando que a "Vale não
enxerga razões determinantes de sua
responsabilidade. Não houve negligência, imprudência, imperícia". Uma
declaração incerta no momento errado.
Nem Alice iria tão longe se advogasse
a favor do País das Maravilhas.
Nestas horas, vestir 100% a
camisa da empresa dá a ideia de um
posicionamento imputável, pouco
crível. Não é preciso denegrir a

marca a ponto de se mostrar reincidente ao fato, de ser considerado o
cara que pulou do barco, mas também não pode ser presunçoso em se
perguntar "por que uma barragem se
rompe?" e a resposta vir dele mesmo,
com um gélido "são vários os fatores, e eles agora vão ser objeto de
considerações de ordem técnica".
Técnico, aliás, é a última palavra
que deve fazer parte do vocabulário
de uma gestão de crise corporativa.
Técnico dá a ideia de frio, de insosso.
Não é errado. Só não gera a empatia necessária aos olhos da cadeia de
stakeholders da companhia nestas
horas. A saída é buscar equilíbrio.
Antecipar o pagamento de indenizações às famílias das vítimas é
obrigação. Não é diferencial. Diferente seria uma abordagem pessoal
com os parentes, um arregaçar de
manga in loco do time de executivos
e mensagens de apoio mais humanizadas por parte do presidente.
Esqueça as frases feitas. Pelo amor
de Deus! As redes sociais estão aí
para isso, para se comunicar instantemente nos quatro cantos do mundo
a qualquer hora. Iniciativas como
estas poderiam impactar um pouco
menos a mancha da companhia nesta
sua grave crise reputacional.
A ordem prioritária para a Vale é
estabelecer um piso de sinceridade,
comprovável e fidedigno aos fatos.
Vivemos em tempos intensos de
exposição da imagem, seja pelo bem
ou pelo mal, como é neste caso. Ninguém quer expurgar a Vale da economia brasileira, até porque somos
cientes dos impactos financeiros que
ela causa na vida de muitas pessoas
que moram próximas de suas barragens. O que nós queremos é apenas
uma real "satisfação"!
Palavra simples, mas que pode
mudar todo o histórico de uma
empresa.
* Daniel Domeneghetti é especialista em Marketing & Branding Strategy, Digital Practises
Relacionamento com Clientes
e CEO da DOM Strategy
Partners, consultoria 100%
nacional focada em maximizar
geração e proteção de valor real
para as empresas.

Capacitando para
a mudança
Estar atentos ao ambiente que nos cerca, buscar
sempre mais conhecimento para aprimorar nosso
trabalho e assim agregar valor à produção. Essa
fórmula simples é o segredo de uma empreitada bemsucedida no meio rural. Foi o que aconteceu com
os fruticultores de São José dos Pinhais, município
da Região Metropolitana de Curitiba, que decidiram
enfrentar um novo desafio para melhorar a renda.
A cidade tem grande representatividade na
produção de morangos, ocupando a terceira posição
no ranking estadual. Em face da instalação de uma
nova agroindústria na região, o SENAR-PR e o Sindicato
Rural do município se articularam para oferecer um
curso personalizado aos produtores de morango, de
modo a aproveitar esta nova oportunidade.
A primeira turma do curso “Processamento do
Morango” aconteceu em meados de janeiro deste
ano e capacitou 21 pessoas, que aprenderam novas
alternativas para agregar valor à produção, com a
fabricação de geleias, doces, sorvetes e licores da fruta.
Mais do que preparar os participantes para
produção de novos produtos, o curso incutiu neles uma
visão mais abrangente dos processos envolvidos ao
longo de toda cadeia produtiva, de modo que pudessem
conhecer seu lugar no mercado. Desta forma, além da
melhoria na renda, os produtores podem tomar suas
decisões de forma mais assertiva e segura.

sistemafaep.org.br

Sandro A.
Carrilho
MOACYR PENHORADO
Quer goste, quer não, o
prefeito de Castro, Moacyr
Elyas Fadel Junior (MDB),
está mais uma vez enrolado
com a Justiça. Agora, 20% de
seu salário ficará penhorado
para ressarcir o erário da Prefeituta de Castro. Se fosse em
valores brutos, R$ 3.594,20
seriam descontados de seu
subsídio mensal que chega a
R$ 17.970,98.
MOACYR PENHORADO II
Se basearmos pelo valor da
causa que é de R$ 216.304,65,
seriam necessários pelo menos
60 meses para Moacyr pagar a
conta. Ou seja, ele terminaria a
sua gestão, isso se terminar, e
continuaria devendo dinheiro.
MOACYR PENHORADO III
O motivo para a Justiça
penhorar o salário de Moacyr,
se justifica porque "o imóvel
encontrado em nome do executado encontra-se com várias
anotações de indisponibilidade, o que dificulta, em mais,
o recebimento do débito". Vale
lembrar que essa conta que o
prefeito terá que pagar tem a
ver com o aumento irregular de
seu subsídio e do vice-prefeito,
em gestão anterior.
'RACHIDE'
Poderia os parentes de
Moacyr que ocupam os primei-

ros escalões do governo, entre
eles o seu irmão, primo, sobrinha, sogro e etc, pagar essa
conta indigesta, fazendo um
'rachide'? Poderiam, mas como
se trata de penhora, dessa vez
estariam livres.
COMO PODE?
Como pode um prefeito
que já presidiu uma associação
que engloba 399 municípios do
Paraná, ganhar as bençãos de
dois governos estaduais - Beto
Richa e Roberto Requião -, ter
sua primeira gestão reconhecida e invejada por prefeitos
de todos os cantos, ser cotado
para comandar uma secretaria
de Estado, perder-se tanto?
Hoje Moacyr tem condenações
em primeira, segunda e terceira
instância, e não estamos falando
do processo federal que trata
da Merenda Escolar que, se
condenado, pode dar cadeia.
NO SENADO
Não contentes com a posse
na Câmara federal, Aline Slutjes e Pedro Lupion, foram
vistos transitando no Senado
Federal um dia após empossados. Pareciam duas crianças
saboreando um doce. In loco,
eles acompanharam a eleição
de Davi Alcolumbre para a
presidência do Senado. Lupion
caminhando de braços cruzados em meio aos senadores e
Aline filmando tudo.

05/02 - Dia do Datiloscopista
06/02 - Dia do Agente de Defesa Ambiental
Dia Internacional da Internet Segura
07/02 - Dia do Gráfico
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Terça
05/02

Temperatura

Umidade

21 ºC
13 ºC

93%
94%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Quarta
06/02

22

ºC

15 ºC

93%
94%

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

Quinta
07/02

24 ºC
13 ºC

93%
94%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 28/01/2019
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POR AUMENTAR INDEVIDAMENTE O SEU SUBSÍDIO E O DO VICE

Moacyr tem 20% de salário penhorado
Divulgação

Causa dos
executados
passa dos
R$ 216 mil

penhora de 30%, justamente
por Moacyr ter aumentado o
seu salárioe o do vice-prefeito,
de forma indevida, criando
um dano ao erário público. O
valor da causa que tem como
executados Moacyr e o vice
Alvaro Telles, é da ordem de
R$ 216.304,65.
Na decisão de Yabagata
Endo “embora o artigo 833,
inciso IY, do CPC [Código de
Processo Civil] aponte como
absolutamente impenhoráveis
os vencimento, subsídios, soldos, salários e remunerações
do devedor, em razão do seu
caráter alimentar, há situações
excepcionais nas quais é possível a relativização da regra.
Com efeito, não se pode
admitir que o devedor se furte
ao cumprimento de suas obri-

Da Redação
Moacyr Elias Fadel Junior
(MDB) deixará de receber
parte do seu salário de prefeito que hoje chega a R$
17.970,98, depois que o juiz
da Vara Cível da Comarca
de Castro, Rodrigo Yabagata
Endo, determinou a penhora
de 20% de seu subsídio mensal. Trata-se de cumprimento
de sentença iniciado pelo
Ministério Público do Estado
do Paraná que requereu a

Condenação de Moacyr é apenas mais

gações quando se demonstra
que a constrição parcial de
seu rendimento não implicará
em prejuízos à sua subsistência e à de sua família, pois, do
contrário, haveria manifesta
violação aos princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do
devedor. Resta demonstrado
nos autos, que o exequente
buscou, de diversas formas,
encontrar bens disponíveis
para garantir a demanda, sem
contudo, lograr êxito neste
intento, mesmo após diligências nos sistemas Bacenjud e
Renajud.
No mais, o imóvel encontrado em nome do executado
encontra-se com várias anotações de indisponibilidade, o
que dificulta, em mais, o rece-

bimento do débito.
Contrata-se assim, a existência de diversas diligências
promovidas pelo exequente,
circunstância que indica a
especificidade do caso concreto, e que, por isso, autoriza a relativização da regra de
impenhorabilidade prevista no
artigo 833,IV, do CPC.
Desta forma, observa-se
que a única forma do exequente
alcançar a satisfação do débito
é promovendo a penhora parcial do salário do executado,
em franca observância aos
princípios da efetividade do
processo e da responsabilidade
patrimonial do executado, sem
que isso implique ofensa a dignidade do executado”.
Moacyr não foi encontrado
para comentar da decisão.

ANTICRIME

POSSE DOS ESTADUAIS E FEDERAIS ACONTECEU NA SEXTA-FEIRA

Deputados eleitos foram empossados

Ratinho coloca Paraná à
disposição para medidas
Divulgação

Divulgação

Plauto Miró
Deputado Estadual (DEM)

Mabel Canto
Deputada Estadual (PSC)

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Os 54 deputados estaduais, eleitos em outubro de
2018 para a 19ª Legislatura
na Assembleia Legislativa do
Paraná, foram empossados
na tarde de sexta-feira (1º),
em sessão solene. Entre os
parlamentares eleitos, dois
são representantes da região
dos Campos Gerais – Mabel
Canto, eleita pela primeira
vez para um cargo público, e
Plauto Miró Guimarães, que
ingressa no oitavo mandato no
Legislativo estadual.
Mabel Cora Canto (PSC) é
natural de Clevelândia/PR, tem
33 anos, é advogada, radialista
e filha do ex-prefeito e ex-deputado estadual Jocelito Canto.
Em outubro ela foi eleita com
total de 35.036 votos.
Sua posse na sexta-feira

Aliel Machado
Deputado Federal (PSB)

foi prestigiada pelo prefeito de
Carambeí Osmar Blum (PSD),
acompanhado dos vereadores
Sérgio Luís de Oliveira (PSD)
e Lourival Iaros (PSD), e pelo
prefeito Haroldo Fernandes
Duarte (PSC), de Ubiratã,
e o chefe de gabinete Osmar
Pires. Ao final das atividades
parlamentares, a deputada
foi recebida no seu gabinete
por familiares, amigos e pela
equipe de trabalho.
Após a sessão de posse
dos parlamentares, houve a
eleição do presidente, vicepresidente e secretários da
Casa, para os próximos dois
anos. Plauto Miró (DEM), que
tem 55 anos e recebeu 36.332
votos nas últimas eleições, foi
eleito e empossado como o 1º
vice-presidente do Legislativo
Estadual, após ocupar, também por oito anos, o cargo
de 1º Secretário. O deputado

Aline Sleutjes
Deputada Federal (PSL)

atribuiu sua indicação, assim
como a de Ademar Traiano,
novamente para a Presidência
da Mesa Executiva, ao trabalho
desempenhado na administração do orçamento da ALEP.
Deputados federais
Também na sexta-feira os
deputados federais eleitos em
outubro passado foram empossados. A cerimônia de posse
nesse caso foi pela manhã, no
Plenário Ulysses Guimarães,
da Câmara dos Deputados.
Nesta esfera a região teve três
parlamentares eleitos - Aline
Sleutjes (PSL), Aliel Machado
(PSB) e Sandro Alex (PSD).
Este
último,
porém,
mesmo tendo tomado posse
como deputado federal para
o terceiro mandato, irá atuar
como secretário de Estado da
Infraestrutura e Logística, a
convite do governador Ratinho

Sandro Alex
Deputado Federal (PSD)

Junior (PSD).
Aliel Machado, por sua
vez, entrou para o segundo
mandato na Câmara Federal.
Nas últimas eleições ele recebeu 95.386 votos, de 356
municípios diferentes. Em sua
bagagem o deputado traz a
marca da forte atuação junto
às comissões e dos diversos
projetos anti-corrupção apresentados na Casa, ao longo do
primeiro mandato.
Já a deputada federal de
Castro, Aline Sleutjes, foi eleita
em outubro para o primeiro
mandato na Câmara Federal,
com o voto de 33.628 paranaenses, de 370 municípios
diferentes. Antes da posse ela
falou com a reportagem, afirmando estar em seu melhor
momento político, e prometendo que fará o melhor para
bem representar a região que
a elegeu.

'BRUMADINHO'

Helicóptero é enviado para auxiliar nas buscas
Da Assessoria
O Governo do Paraná enviou
uma equipe aérea para Brumadinho (MG) neste domingo (03). O
helicóptero vai auxiliar nas buscas
pelas vítimas do rompimento da
barragem do Córrego do Feijão.
São cinco integrantes do Batalhão
de Polícia Militar de Operações
Aéreas (BPMOA) que se somam
aos esforços de busca pelos desaparecidos na cidade mineira.
Operando desde o início
desta semana, uma equipe do
Grupo de Operações de Socorro
Tático (GOST) resgatou 10 mortos da lama que cobriu áreas de
Brumadinho após o desastre da
barragem. Agora, o trabalho será
intensificado com apoio de uma
aeronave, reforçado a atuação do
conjunto de militares de todo o
Brasil que atuam na cidade.
Segundo o comandante do
Corpo de Bombeiros do Paraná,
coronel Samuel Prestes, o contato com os bombeiros de Minas
Gerais é diário para verificar as

necessidades. Segundo ele, a
orientação do governo estadual
é oferecer o suporte necessário
para auxiliar nas operações.
Além da aeronave, uma nova
equipe do Grupo de Operações
de Socorro Tático (GOST), do
Corpo de Bombeiros, segue para
Minais Gerais. "A troca das equipes é uma orientação devido ao
desgaste físico e emocional dos
bombeiros. Nossos três homens já
resgataram 10 vítimas e voltam ao
Paraná na terça-feira, dia em que
outras duas equipes nossas assumem o serviço em Brumadinho.
Também houve um pedido para o
envio de uma aeronave para fazer a
substituição de outras que já estão
entrando na fase de manutenção
afim de não parar os trabalhos de
buscas, por isso estamos enviando
desta hoje", disse.
Missão
Segundo prestes, a missão de
apoio dos profissionais paranaenses inclui transporte de tropa e de
equipamentos, bem como as bus-

cas por vítimas. “Nossa aeronave
terá 100 horas de voo para atuar
em campo", informa o comandante
do Batalhão de Polícia Militar de
Operações Aéreas (BPMOA),
tenente-coronel Roberto Sampaio.
Na aeronave seguiram quatro
profissionais. A tripulação é composta por um piloto comandante,
o copiloto, um tripulante e um
mecânico para cuidar da manutenção da aeronave.
"É um sentimento de gratidão
poder ajudar as demais pessoas
que lá estão há dias trabalhando,
e poder ser útil. Estamos indo
para somar. É um cenário de
tristeza que encontraremos, mas
saber que seremos úteis é importante", explicou o capitão Marcio
Valim de Souza, comandante da
aeronave.
Por terra
Na segunda-feira (04), o
Corpo de Bombeiros Paranaense
enviará mais duas equipes por
terra: duas viaturas Auto Busca e
Salvamento (ABS), tipo pick-up,

tração 4x4 (ideal para o tipo de
terreno que vão enfrentar), com
três bombeiros cada uma, todos
do Grupo de Operações de
Socorro Tático (GOST) e especializados em buscas e socorro
tático. Estas equipes substituirão
a equipe precursora que já está
em Brumadinho e retornará.
Precurssora
De maneira proativa, o
Governo do Estado enviou na
semana passada uma equipe precursora a Brumadinho, responsável pela preparação de atividades
que poderiam vir a serem executadas por forças paranaenses caso
houvesse convocação da Defesa
Civil de Minas Gerais, como
ocorreu.
A decisão de enviar a equipe
precursora foi do secretário da
Segurança Pública e Administração Penitenciária, Luiz Felipe
Carbonell, após conversa com o
secretário mineiro de Segurança,
general Mario Lucio Alves de
Araújo.

Governador participou do lançamento em Brasília do projeto
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior participou nesta
segunda-feira (4), em Brasília, do
lançamento do projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro
da Justiça e Segurança Pública,
Sergio Moro. O governador colocou a estrutura do Estado à disposição para implantar as medidas
no Paraná.
Ratinho Junior elogiou essa
iniciativa de debater a proposta
e ressaltou a importância das
medidas. “É uma iniciativa que
vem com o intuito de fortalecer as
leis, ampliar e trazer mais peso às
decisões dos juízes para crimes
de colarinho branco e combate ao
crime organizado”, disse. “Saio
muito feliz por constatar que
haverá uma modernização grande
na lei penal, no combate à contravenção”, afirmou.
Mudanças
O projeto de Moro, que
será encaminhado ao Congresso
Nacional, traz mudanças em 19
áreas, incluindo alterações na
legislação eleitoral para criminalizar o Caixa 2. Também prevê
a execução de pena após condenação em segunda instância. O
projeto propõe alteração em 14
leis do Código Penal, Código de
Processo Penal, Lei de Execução

Penal, Lei de Crimes Hediondos
e Código Eleitoral.
Com relação ao Caixa 2, o
projeto estipula uma pena de
dois a cinco anos de prisão para
quem “arrecadar, receber, manter,
movimentar ou utilizar qualquer
recurso, valor, bens ou serviços
estimáveis em dinheiro, paralelamente à contabilidade exigida pela
legislação eleitoral”. Além disso, a
proposta prevê medidas para alteração da competência para facilitar
julgamento de crimes complexos
com reflexos eleitorais.
O pacote também inclui um
sistema mais rigoroso para as
“saidinhas de presos”. Não poderão sair da prisão os condenados
por crimes hediondos, tortura e
terrorismo, salvo duas exceções:
audiências judiciais e falecimento
de parente próximo.
Outra medida prevê que todos
os condenados por crimes dolosos, mesmo sem o trânsito em
julgado, serão submetidos a identificação do perfil genético quando
ingressarem no sistema prisional,
mediante extração de DNA. De
acordo com o projeto, os condenados que já cumprem pena também
poderão ser cadastrados no Banco
Nacional de Perfil Genético. A
recusa em fornecer o DNA será
considerada uma falta grave.

RELATOR ACOLHEU ARGUMENTOS

TCE suspende licitação
do DER por cautelar
Por meio de medida cautelar
do conselheiro Artagão de Mattos Leão, o Tribunal de Contas
do Estado do Paraná (TCE-PR)
suspendeu o andamento de licitação destinada à contratação de
empresa para a execução de serviços de apoio ao Departamento de
Estradas de Rodagem (DER-PR)
no gerenciamento e fiscalização
dos contratos de concessão de
rodovias estaduais.
A decisão foi provocada
por Representação da Lei nº
8.666/1993 (Lei de Licitações
e Contratos) interposta pela
Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S/A. O relator acolheu
os argumentos apresentados pela

empresa, que apontaram para a
falta de transparência do Pregão
Eletrônico nº 47/2018, vencido
pela Dalcon Engenharia Ltda.
O despacho, de 23 de janeiro,
foi homologado na sessão do
Tribunal Pleno do TCE-PR da
última quarta-feira (30). Com a
suspensão, foi aberto prazo de 15
dias para que o DER, a pregoeira
original do processo, Cristiane
Oliveira Procópio, e o atual pregoeiro, Eraldo Cordeiro Silvestre, apresentem sua defesa, bem
como cópias integrais dos processos relativos à licitação. Os efeitos da medida perduram até que
o Tribunal decida sobre o mérito
da questão.
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A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO

Escolas esperam 1 milhão de alunos
Divulgação

Escolas terão
que estar
preparadas para
receber alunos
Da Assessoria
Organização da documentação escolar, matrículas, prestação
de contas, atendimento à comunidade, reparos em salas de aula,
refeitório e banheiros, pintura da
quadra poliesportiva e jardinagem. É assim que as escolas da
rede estadual de ensino estão se
preparando para receber mais
de um milhão de estudantes no
dia 14 de fevereiro para início do
ano letivo.
Em Santo Antônio da Platina
(no Norte Pioneiro), as salas de
Geografia do Colégio Estadual
Doutor Ubaldino do Amaral estão
sendo pintadas e adesivadas com
figuras geométricas e frases relacionadas à disciplina. A iniciativa
de criar salas ambientes foi adotada pela escola em 2015 para
incentivar os alunos que estudam
em tempo integral. As 13 salas
de aula, biblioteca e quadra
de esportes são decoradas de
acordo com as disciplinas.

Escolas estaduais passarm por uma reforma geral para receber alunos
O colégio atende aproximadamente 300 alunos do Ensino
Médio regular e do 6° ao 9° ano
na Educação em Tempo Integral. “Como eles passam o dia
todo na escola, é necessário
criar metodologias e também um
ambiente que torne a escola um
local agradável em que o aluno se
sinta motivado”, disse a diretora
Edilene Chaves Ribeirete.
Além da adaptação das salas
de aula, as equipes administrativas do colégio também estão
concluindo os relatórios de prestação de contas. “É um trabalho
minucioso, mas estamos plane-

jando tudo para deixar a escola
pronta para receber nossos alunos”, disse Edilene.
Todos juntos
No Colégio Estadual São
Paulo Apóstolo, em Curitiba,
funcionários, representantes da
Associação de Pais, Mestres e
Funcionários (APMF) e voluntários da comunidade escolar colocaram juntos a mão na massa
para deixar a escola pronta para
o retorno dos alunos. Foram feitas pequenas obras de reparo no
refeitório, troca das telas e pintura da quadra esportiva. “Todo

FANTASMA É O SEGUNDO COLOCADO DO GRUPO A

Operário empata fora de casa
Divulgação / José Tramontim

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário empatou em 1 a
1 com o Rio Branco, na tarde
deste domingo (3), pelo Campeonato Paranaense. O jogo
aconteceu na Estradinha e foi
válido pela quinta rodada da
Taça Barcímio Sicupira Junior.
Com o resultado, o Fantasma
chega a oito pontos e se mantém em segundo no Grupo A.
Os gols da partida saíram
na primeira etapa. O alvinegro
abriu o placar aos 11 minutos,
quando Alisson aproveitou a
sobra na área e cabeceou para
gol. A resposta do Rio Branco
veio aos 26 minutos. Andrezinho
cruzou pela direita e Gustavo
Índio completou para o gol.
O Fantasma iniciou o jogo
com Simão, Danilo Báia, Alisson, Rodrigo, Peixoto, Serginho Paulista, Índio, Dione,
Jean Carlo, Rafinha e Schumacher. No segundo tempo, entraram Quirino, Lucas Batatinha
e Robinho para saída de Jean
Carlo, Rafinha e Schumacher.
Em entrevista coletiva, o

ano, antes de começar as aulas,
nós preparamos alguma coisa
e os alunos voltam com aquela
expectativa de encontrar algo
novo”, contou o diretor Juliano
Nunes da Rosa.
Outra novidade para esse
ano é que as 14 salas de aula
do colégio serão equipadas com
projetores e telas multimídia
para facilitar e ampliar o acesso a
novas tecnologias e metodologias
de ensino em sala de aula. Os
recursos dos reparos e melhorias
vêm do Fundo Rotativo (conta de
consumo), da Associação de Pais,
Mestres e Funcionários (APMF)

e do Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE), do Governo
Federal.
Em 2018, o colégio teve sete
alunos aprovados no vestibular da
Universidade Federal do Paraná
(UFPR), além de outros aprovados em universidades públicas
e particulares. “A nossa escola
é uma das mais procuradas
da região porque tanto os pais
quanto os alunos sabem da qualidade do ensino que ofertamos.
A comunidade percebe e valoriza
esse trabalho”, diz Nunes.
Contagem regressiva
No Colégio Estadual Vereador Luiz Maltaca, em Itaperuçu
(na Região Metropolitana de
Curitiba), as equipes diretiva e
administrativa fazem uma forçatarefa para concluir as obras
nos banheiros e a pintura na
secretaria, no teto e na fachada
da escola. Além disso, a comunidade recebe orientações sobre
matrículas e pedidos de abertura
de turmas.
“A escola tem que estar preparada para receber os alunos
que já estudavam aqui, mas principalmente aqueles que estão
vindo de outras escolas para que
se adaptem o mais rápido possível”, explicou a diretora auxiliar,
Loren Kátia Pereira Lacerda.

CARNAVAL EM TIBAGI

Comissão distribui tarefas
relativas a folia deste ano
Divulgação

Operário joga domingo contra o Coritiba em casa
técnico Gerson Gusmão falou
sobre o desempenho da equipe.
“Começamos bem o jogo, trabalhando a bola dentro da
nossa proposta, esperando
um pouquinho mais do que o
normal em relação aos outros
jogos. Fizemos o gol, tivemos
outra oportunidade também de
bola parada e quase ampliamos
o marcador. Tivemos ali 10 ou
15 minutos abaixo e o adversário aproveitou. E no segundo
tempo, a equipe pressionou,
buscou até o final o gol mais

uma vez e infelizmente não conseguimos. Apressamos de novo
algumas bolas em que tivemos
a condição de ir para a jogada
individual e acabamos adiantando e errando o passe. Temos
que melhorar nesse aspecto,
porque criamos oportunidades
e acabamos nos precipitando
ou errando no passe final”.
O Operário volta a jogar
pelo Paranaense no próximo
domingo (10) contra o Coritiba, às 17h, no Estádio Germano Krüger.

Efetivo continuará o mesmo para garantir segurança
Da Assessoria
Tibagi - A comissão
organizadora do Carnaval
2019 realizou uma reunião,
na tarde de quinta-feira (31),
com secretários e responsáveis de setores da Prefeitura
para a distribuição de tarefas
relativas ao evento, que este
ano teve alterações na programação. Na sessão, ficou
definido quem ficará responsável por cada etapa, desde
o processo de licitação para
contratação dos serviços até
a logística para o Desfile do
Corso, tradicional desfile de
carros decorados.
A gerente da Secretaria
de Turismo e integrante da
Comissão de Carnaval da Prefeitura, Kellin Ramos, saiu animada e com boas expectativas
para o Carnaval 2019. “A reunião de hoje foi muito eficiente
e produtiva onde conseguimos
organizar e distribuir as tarefas entre as secretarias para a
realização desse novo formato
do Carnaval. Estão todos animados e empenhados para
que seja feito um belíssimo
evento”, afirmou.
Na manhã de sexta-feira
(1º), membros da comissão
reuniram-se novamente, desta
vez com representantes das
polícias Militar e Rodoviária e
Conselho Tutelar, para tratar
sobre a segurança do evento.
O membro da Comissão
do Carnaval, Sidnei Bielski,
assegurou que o efetivo já previsto para o evento não sofrerá
alterações devido ao cancelamento do desfile.
O comandante da Polícia
Militar, Capitão Secchelli,
também destacou que o tra-

balho da PM seguirá nos
padrões já estabelecidos em
eventos anteriores. “Houveram algumas reduções, inclusive até na própria área, o que
de certa forma vai facilitar o
trabalho da polícia militar na
segurança, pois nós vamos
poder concentrar o efetivo
em um ponto mais localizado.
Mas é positivo, o município vai
fazer a festa, vai poder trazer
as pessoas para festejar essa
data tão comemorativa, aqui
no Brasil, e a Polícia Militar
vai estar presente”, explicou.
O 2º Tenente Massaki,
da 5ª Companhia da Polícia
Rodoviária Estadual, comenta
que durante os cinco dias de
Carnaval o policiamento será
reforçado nas rodovias estaduais.
Mudanças no Carnaval
Na quarta-feira passada, a
Prefeitura anunciou as mudanças que acontecerão na folia de
momo em 2019. A primeira é
a modernização dos concursos
para as escolhas da Rainha e
das Marchinhas desta edição.
O evento que aconteceria no
dia 16 de fevereiro será online,
com votação pela página oficial
do Carnaval de Tibagi.
Outra medida foi o cancelamento do Desfile de Rua.
A decisão partiu da Comissão
Organizadora, juntamente com
o prefeito RildoLeonardi, na
certeza de que o custo do Carnaval cairá significativamente.
A Tenda Alternativa também
não será montada este ano. O
público poderá curtir shows na
Tenda Principal e na Tenda do
Samba. As matinês, o Desfile
do Corso e a praça de alimentação estão mantidos.

COLÔNIA WITMARSUM

Inaugurado novo
espaço esportivo
e de lazer
Palmeira - Uma partida
amistosa no final da tarde de
sexta-feira (1º), com equipes com
autoridades municipais e representantes da Colônia Witmarsum, marcou a inauguração dos
novos equipamentos esportivos
da comunidade. Além da quadra
de futebol society com grama
sintética, o espaço, localizado ao
lado da Associação de Moradores, também conta com academia
popular e playground infantil.
O prefeito Edir Havrechaki
destacou que “essa era uma
demanda que a Administração
tinha em construir um espaço
para a prática de esporte e lazer
na Colônia Witmarsum. Fico feliz
por essa obra, pois sei que este foi
um recurso muito bem investido e
que todas as gerações poderão
usufruir do espaço, que além da
quadra, conta com o parquinho
infantil e academia”, disse.
Dezenas de pessoas estiveram presentes para acompanhar a
cerimônia e puderam ver o ponta-pé inaugural da quadra, dado
pelo ex-deputado federal André
Zacharow, autor da emenda da
obra de R$ 340 mil, com contrapartida do Município.
Zacharow
aproveitou
o
momento e falou sobre benefícios
que o espaço esportivo causará
na comunidade. “Daqui poderão
sair pessoas que podem jogar, não
apenas em Witmarsum, mas também em outros campos pelo Brasil. Que este seja um lugar de paz,
prosperidade, confraternização e
que seja um lugar de crescimento
para toda a comunidade”, relatou.
Para o secretário Municipal de Esporte e Lazer, Moisés
Américo, a nova área de lazer irá
oferecer bem-estar e qualidade de
vida à população. “É um investimento que possibilita à população
um maior número de opções para
prática de exercícios. Neste caso
é um espaço para uso de toda a
família, desde crianças até pessoas com mais idade”, enfatizou.
Além de Havrechaki, Zacharow
e Américo, também estiveram presentes na cerimônia o vice-prefeito
Marcos Levandoski, os secretários
Fabiano Cassanta (Urbanismo),
Geraldo Nepomuceno das Neves
(Gestão Pública) e Fabiani Bach
Czlusniak (Saúde), os vereadores
Marcos Ribas e Anselmo Heimbecher Osório, além de representantes da Cooperativa Witmarsum e
da Associação de Moradores de
Witsmarsum.

A PARTIR DO DIA 11

Sala do
Empreendedor
terá novo horário
Carambeí - A Sala do Empreendedor de Carambeí mudará o
horário de atendimento a partir
de 11 de fevereiro. Todo trabalho
aos microempreendedores acontecerá das 8 às 12 horas.
A Sala do Empreendedor realiza gratuitamente a formalização
de microempreendedores, auxilia
no registro do Micro Empreendedor Individual (MEI), fornecimento de cadastro na Prefeitura
e respectivo Alvará de Localização. Também consultas prévias
às etapas de registro ou inscrição
na Junta Comercial e ainda informações sobre linhas de crédito,
além de promover consultorias e
palestras.
Serviço
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento - Sala do
Empreendedor, Rua Ouro Branco,
nº 208. Fone (42) 3915 1066.
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COMANDANTE DOS BOMBEIROS DÁ DICAS DE PREVENÇÃO

Afogamentos crescem com o calor
Divulgação / Arq. P1

Tenente
orienta
retirada de
vítimas da água
apenas quando
houver meios
seguros
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Nesta época do ano é bastante comum as pessoas procurarem por rios e lagos para
se refrescarem, além disso, a
temporada também é propicia
às brincadeiras, piqueniques e
encontros de amigos e familiares às margens de rios, cachoeiras, lagoas e onde há água
em geral. Infelizmente estes
hábitos por muitas vezes resultam em tragédias, como mortes por afogamento. Só entre a
quinta-feira (31) e a sexta-feira
(1), por exemplo, pelo menos
quatro pessoas morreram em
cidades paranaenses em decorrência de acidentes desta natureza. E, desde o início da atual
temporada até agora, foram
registrados diversos afogamentos no Estado.
Na quinta-feira (31) três
pessoas da mesma família,
sendo dois irmãos e o filho de

Tenente Paulo Marcelo Ribas Ribeiro

um deles, morreram no Rio
dos Patos, na cidade de Prudentópolis. Segundo informações, eles estavam pescando
quando um deles se afogou,
na sequência os outros dois
entraram na água para tentar
ajuda-lo, mas também acabaram se afogando e os três vieram à óbito.
Já em Castro um pescador, de 74 anos, morreu após
cair de uma embarcação no
Rio Iapó, nas proximidades
da linha férrea. O ocorrido foi
na manhã de sexta-feira (1)
e ele chegou a ser socorrido,

EM TIBAGI

'Sero' recebe primeiro
veículo oficial da história
Divulgação

Veículo custou cerca de R$ 47 mil
Da Assessoria
Tibagi - A final do Torneio
Porteira Grande, em Caetano
Mendes, neste domingo (3), foi
o momento escolhido pela Prefeitura para oficializar a entrega
do primeiro carro da história da
Secretaria Municipal de Esportes
e Recreação Orientada (Sero). O
veículo é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual
Mauro Morais (PSD), indicação
do vereador e primeiro secretário da Câmara, Gilson Roberto
(PSD), com contrapartida do
Executivo. O prefeito Rildo Leonardi ressalta que o veículo ajudará na agilidade e assistência
dos serviços ofertados pela Sero.
“É uma grande satisfação poder,
em parceria com a Câmara Municipal, com o deputado Mauro
Morais, entregar um veículo para
equipe do esporte. Com isso eles
vão conseguir vir para o interior
com mais frequência para a gente
poder atender aquelas necessidades das comunidades.A nossa
equipe do esporte agora tem um
veículo para que possam dar uma
atenção para esse município que
é tão grande”, disse Leonardi.
O gerente da Sero, Edilson
Barbosa, comenta sobre benefícios que o carro trará para a
Secretaria. “A vinda desse veículo ajuda bastante a secretaria.
É uma conquista que vem alavancar muito o esporte, principalmente no interior. Tínhamos
dificuldade de visitar interior e

Veículo foi entregue
na final do Torneio
Porteira Grande
saber as reais necessidades de
cada localidade. O carro vai ajudar tanto no desenvolvimento de
parques esportivos, com projetos, e visitar mais as localidade,
que passarão para gente o que
precisam”, garantiu.
O vereador Gilson Roberto,
que representou o deputado
Mauro Morais na cerimônia,
explica como surgiu o interesse
de conquistar a emenda que
resultou na conquista do veículo. “Nos reunimos junto com
o Edilson e ele nos repassou a
necessidade de um veículo para
poder se locomover até o interior, para dar um melhor respaldo ao esporte. Está aí um
sonho realizado que vai beneficiar várias famílias através do
esporte”, afirmou.
O veículo que custou
cerca de R$ 47 mil foi adquirido através de emenda de R$
44.830,00, com contra partida
de R$ 2.309,50 de recursos do
executivo.
O presidente da Câmara
Municipal, Enio Antunes (PSC),
e os vereadores Gilson Roberto
(PSD), Eduardo Torres, (PHS),
Jorge Cardoso (PTB), Tonico
(PP) e Cila Pavesi (PSD), prestigiaram o evento.

mas faleceu no mesmo dia.
Neste caso as causas da morte
ainda estão sendo apuradas, e,
há suspeitas de que o senhor
tenha sofrido um mal súbito ou
apresentado outro problema
de saúde, porém, a possibilidade de a morte ter sido causada por afogamento não está
descartada.
Sobre essas e outras situações, a reportagem conversou
com o comandante do Corpo de
Bombeiros de Castro, tenente
Paulo Marcelo Ribas Ribeiro.
Além de dar dicas de cuidados
a serem tomados por pessoas

que aproveitam os dias quentes na água, ele também falou
da atenção necessária para
com as crianças, e de procedimentos recomendados para
os casos de afogamento, até a
chegada de profissionais.
De acordo com o tenente,
o local onde ocorre o maior
número de acidentes com
afogamento em Castro é o
Rio Iapó, e, mais especificamente na área da Prainha e
arredores. Boa parte dos casos
ocorrem com pescadores, que
em geral não fazem uso do
colete salva-vidas. “Acessório muito importante, mesmo
que a pessoa saiba nadar, uma
vez que o indivíduo pode passar mal e vir a cair na água”,
afirma.
Entre os principais cuidados, Paulo Marcelo destaca
a importância de não ingerir
bebidas alcoólicas antes de
entrar nestes locais e explica
que isso pode acarretar a
perda de alguns reflexos,
fazendo com que a pessoa se
arrisque mais do que o aconselhável. “Muitos casos de
afogamento são em decorrência disso”, ressalta.
Evitar lugares com grandes
profundidades, jamais mergulhar em locais onde não se
conhece a profundidade ou
como é o fundo do rio e evitar
se alimentar, e na sequência,

entrar na água, também são
dicas do comandante do Corpo
de Bombeiros. Ele explicou
ainda que ações como o mergulho onde não se conhece a
profundidade da água têm sido
responsáveis por ocasionar,
por exemplo, lesões cervicais
graves, e que muitas vezes
deixam sequelas permanentes,
além disso, também é importante prestar atenção na possível presença de armadilhas nos
rios, como objetos que tenham
sido depositados no local.
Já para quem leva crianças a
esses locais, as dicas são, não
deixar os pequenos sozinhos
e sem colete ou boia, mesmo
que saibam nadar, afinal, como
bem lembra Paulo Marcelo,
“o rio tem armadilhas, em um
momento está num local tranquilo, alguns metros à frente já
podem existir pedras, buracos
ou correnteza, e o afogamento
ocorre muito rápido, em instantes a criança pode submergir e se afogar”, explica.
Ainda segundo ele, também
é essencial explicar às crianças sobre os perigos da água e
deixar claro, que em qualquer
idade, precisam da permissão
dos pais ou responsáveis para
entrar na água. “Dependendo
da idade, a criança não tem a
noção do risco, por isso deve-se
explicar a ela que nadar sozinho
é muito perigoso”, ressalta.

SÁBADO TEM FUTEVÔLEI

ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Novos diretores tomam posse
Divulgação

Da Assessoria
O prefeito Moacyr Fadel
Junior deu posse nesta segunda-feira (4), na sede da Associação Cultural e Esportiva de
Castro (ACEC), aos novos
diretores das escolas e Centros Municipais de Educação
Infantil (Cmeis) para o triênio
2019-2021.
A secretária municipal de
Educação, Rejane de Paula
Nocera, deu as boas-vindas aos
diretores e professores. "É um
novo ano, novas pessoas vindo
para trabalhar com nossas
equipes. Desejo que cheguem
nas escolas com o espírito de
que podemos fazer o melhor.
Agradeço aos nossos professores e sei que vocês já dão o seu
melhor em sala de aula. Um
bom ano a todos", disse.
Fadel ressaltou que por
meio da educação é possível
promover mudanças. "Sabemos das dificuldades que
os professores muitas vezes
enfrentam em sala de aula. É
pela educação que podemos
reduzir os índices de violência
e melhorar a vida das pessoas.
E vocês têm essa missão.

Procedimentos em
caso de afogamento
De acordo com o tenente
Paulo Marcelo, só se deve
fazer a retirada da vítima da
água, se houver meios seguros para fazê-lo. “O ideal é
socorrer a pessoa que está se
afogando sem entrar na água,
utilizando boia, corda, colete
salva-vidas, galho ou qualquer
outro objeto que a faça flutuar
ou lhe permita agarrar, para
não afundar. A menos que seja
um profissional que possua
treinamentos para o salvamento, nunca se deve entrar na
água para socorrer, isso pode
resultar em mais uma vítima”,
destaca.
O tenente orientou ainda
que paralelo aos procedimentos indicados acima, deve-se
acionar o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone
‘193’. “Siga as orientações
dadas pelo atendente até a
chegada do socorro. Caso seja
retirada a vítima antes da chegada do socorro e ela esteja
inconsciente, se alguém presente souber, deve realizar
reanimação
cardiopulmonar. Por fim, cabe salientar
que parte das pessoas que se
afogam sabem nadar. Portanto,
se não for apto para prestar
o socorro, marque o local do
afogamento e procure ajuda”,
finaliza o comandante.

1ª Copa de Vôlei
de Areia reuniu
28 duplas na
Praça Cívica
Da Assessoria

Diretores ficarão na gestão por três anos
Investimos em reformas nas
escolas para que vocês possam
ter um ambiente de trabalho
mais aconchegante. Tivemos
o maior Ideb da região e isso
se deve ao trabalho dos nossos
professores. Desejo a todos os
diretores e professores um
ótimo ano", destacou.
Palestra
A professora de educação física Diva Guimarães
palestrou para os diretores
e professores, abordando a
importância da educação.
Ela compartilhou sua expe-

riência de vida e afirmou que
professor é a profissão mais
importante do mundo e que a
criança precisa ser acolhida.
"As coisas boas ou ruins ficam
na memória da criança quando
ela ainda está na infância. Se
ela for acolhida, não se perde
na vida. E o professor especial
é aquele que cria métodos de
acordo com a necessidade de
cada aluno. Ser professor é
uma benção, porque ninguém
chega ao topo sem passar por
suas mãos. Eu venci na vida
porque tive professores espetaculares", finalizou.

Carambeí - Com a participação de 28 duplas nas categorias masculino e feminino,
a 1ª Copa de Vôlei de Areia
na Praça Cívica reuniu atletas
no sábado(2), para acirradas
disputas e a definição dos
três melhores colocados.
No feminino as campeãs
foram as atletas Letícia e Alanis, o segundo lugar foi conquistado pela dupla Paola e
Marcielle e a terceira colocação ficou com Carla e Stefani.
Na categoria masculino
que contou com 16 duplas a
primeira colocação foi para
Marcelo e Althieres, os atletas Wescley e Adriano conquistaram o segundo lugar
e Paulo e Kevin terminaram
como terceira melhor dupla.
No próximo sábado (9),
acontece a Copa Carambeí de
Futevôlei, a partir das 8h30,
com a participação de 12
duplas na categoria masculino,
que reúne atletas com idade
acima de 17 anos. A premiação
será para o primeiro e segundo
colocados.

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.
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.

EDITAL DE LEILÃO
“PRESENCIAL e ON-LINE”
1º LEILÃO: 20/02/2019, ÀS 15H. - 2º LEILÃO: 27/02/2019, ÀS 15H. (caso não seja arrematado no 1º leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12,
promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados,
na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro,
situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo-SP. Localização do imóvel: Piraí do Sul –
PR Bairro Ressaca. Área ideal de terreno Rural c/ 3,36 alqueires dentro de área maior, objeto do
R.36/M-1294, localizada no sentido de Piraí do Sul pela PR 090 no sentido Ventania até o km 151.
Matr. 1294 RI Local. Obs.: 1º Leilão: 20/02/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 1.026.470,90 e 2º Leilão:
27/02/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 338.502,53 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição
de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento.
O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de
interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído
pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e
venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br Para mais informações - tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266.

Virgem: Bom dia para focar no
serviço. Seu jeito prático se destaca
e ajuda a ter sucesso em qualquer
área. Pode se aproximar de pessoas
que têm o mesmo objetivo que você.

Peixes: Não comente sobre
sua boa sorte com qualquer um. Vai
sobrar disposição para correr atrás
dos próprios interesses e resolver
algumas coisas que vinha adiando.

amamenta
criança
alheia

Boné chato de lã
Ponte para
pedestres

Associação
Brasileira
de Imprensa (sigla)
Sufixo de
“formol”

Sílaba de
“urnas”

BANCO
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REWLGDVSHORWHOHIRQH
BANCO

CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

Aquário: No emprego, vai
se sair melhor se priorizar as tarefas que dependem apenas do seu
esforço. Pode surgir uma chance de
ganhar dinheiro.

Castro-PR, 1.º de fevereiro
de 2019.
Mulher que

3UHoRV
Educação
!$QWHFLSDGRV5 LQWHLUD H
Física
5 SHVVRDVDSDUWLUGHDQRV 
(abrev.)
Associação
!1RVWHDWURV GXDVKRUDVDQWHVGHFDGDDSUHVHQWDomRFDVRDLQGD
Mulher que
amamenta
Brasileira
HVWHMDPGLVSRQtYHLV 5
LQWHLUD H de Imprencriança
alheia
sa (sigla)
5
SHVVRDVDSDUWLUGHDQRV

Boné chato
de
lã
Sufixo de
!(VWXGDQWHV
DSHQDVQRVWHDWURV 
“formol”
Ponte para
pedestres
5
GHWHUoDDTXLQWD H5 GHVH[WDDGRPLQJR 

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 99516950 Whatsapp.

LANCER GT R$ 55 MIL
Vendo Lancer GT, 164 HP,
2013/2014, na cor preta,
opção automático e com
troca de marchas em borboletas. Completo, com kit multimídia, teto-solar, câmera de
ré. Valor R$ 55.000. Tratar
no (42) 9 9972-0758.

Leão: Hoje, vale a pena mergulhar no serviço. Evite se distrair
e coloque as mãos na massa, ok?
Algumas mudanças podem ser benéficas.

Física
(abrev.)

Esta coisa

AGRO TEC MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Fabricação, montagem e manutenção em geral. Tel.: (42)9 9112-2074
– Adriano Eloy. E-mail: agroteccastro@gmail.com

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.

Capricórnio: É uma boa fase
para dar um passo em busca da casa
própria. Ter boas-novas ao lidar
com dinheiro. Um bom papo será a
melhor maneira de se fazer notar.
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Grande
confusão
ou desordem

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.

Câncer: Trabalhar em equipe
pode ser uma boa, mas não aposte
todas as suas fichas nos colegas.
Mudança inesperada na carreira
deve ser positiva.

3/art. 4/fofo. 6/batuta — bocado. 7/trancos.

alternativo
Porção de
alimento
que cabe
na boca

Você vai se surpreender com o resultado!

Escorpião: Deve receber
boas-novas sobre a saúde de um
familiar. Quem trabalha com produto
ou serviço voltado para o lar conta
com boas energias.

CRUZADAS

Adoçante
natural

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

O Diretor Presidente da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial
Áries: Você poderá contar com
Ltda., com sede administrativa na Praça dos Imigrantes, n.º 03, e
o
apoio
dos amigos. A vida profissiosede operacional à Rodovia PR 340, Km 195 mais 490 metros, s/n.º,
nal
ganha
destaque e há chance de
ambas na Colônia Castrolanda, no Município de Castro, Estado do
conseguir um cargo melhor se agir
Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto
nos bastidores.
Social, convoca os senhores cooperados, cujo número nesta data é de
977 (novecentos e setenta e sete) cooperados para reunirem-se na
Touro: Focar nos seus objetivos
68ª (sexagésima oitava) Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no
será a melhor maneira de dar conta
Memorial da Imigração Holandesa, na Rua do Moinho, 244, na Colônia
do trabalho. Contato com alguém de
Castrolanda, no dia 15-02-2019 (quinze de fevereiro de dois mil e
fora pode ser benéfico, mas mantedezenove), às 12 (doze) horas em primeira convocação com 2/3 (dois
nha isso em segredo.
terços) dos cooperados, ou às 13 (treze) horas em segunda convocação com a metade mais um dos cooperados, ou ainda às 14 (quatorze)
Gêmeos: Você não vai poupar
horas em terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez)
esforços para melhorar sua vida procooperados, para-251$/'26,17È;,-DQHLURGHZZZVLQWD[LFRPEU
deliberarem sobre a seguinte agenda:
fissional. Seu jeito animado e descontraído pode trazer novidades na
ORDEM DO DIA
conquista.

PALAVRAS
CRUZADAS DIRETAS
1)Abertura
pelo Diretor Presidente;
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL 2011
2)Leitura do Edital de Convocação;
Vasco, Botafogo e
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Crime
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Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451

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

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
N. HAGY PEÇAS AGRÍCOLAS ME torna público que irá requerer
LICENÇA PRÉVIA ao IAP para fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, a ser implantada
à Rua Cel Jorge Marcondes nº 189 (fundos), na Vila Rio Branco, em
Castro/PR

CASTROLANDA – COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.
CNPJ 76.108.349/0001-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA

/$=(5

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

Libra: No emprego, diplomacia
e boa vontade serão suas melhores
armas para se entender com colegas
e clientes. Você e sua cara-metade
vão ficar numa boa.

Sagitário: Você deve se expressar com facilidade e isso ajudará a
manter um bom convívio com as pessoas. Astral favorável para esclarecer
mal-entendido.

RESUMO DE NOVELAS
VERÃO 90
Terça-Feira (05/02)
Solange arma uma cena para fingir
que dormiu com Rafael. Pérola e Márcio
retomam sua paixão. A turma se prepara
para ir ao show do Gutuber. Gabriela
confronta Solange, e Rafael não entende
o que a supervisora está fazendo em sua
casa. Luís convida Flora para uma rave,
e convence a menina a fugir do castigo
aplicado por Gabriela. Rafael e Gabriela
expulsam Solange e afirmam que não
acreditam nela. Marcelo comunica a
Gabriela e Brigitte que o Conselho do
Sapiência acatou as denúncias contra
Solange. Todos comemoram a volta do
casal Márcio e Pérola. Osvaldo, pai de
Hugo, se insinua para Solange. Érico,
Talíssia e Michael descobrem que Gutuber é o menino que, no passado, tentou
assaltar a ONG de Rafael.
ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (05/02)
Cris retoma a memória e explica a
Alain que ela está vivendo como Julia no
passado. Priscila e Isabel comemoram
que Alain passou a noite na casa delas.
Sheila ouve a conversa de Flávio e Ana
sobre Cris, e conta para Isabel. Alain
não consegue acreditar no que Cris lhe
conta e afirma que ela precisa de tratamento médico. Mariane confessa a Josi

seu ciúme de Marcelo. Bola aconselha
Alain a conversar com Cris sobre as
páginas do diário de Julia. Daniel conta
a Letícia a história de seu pai, Pedro.
Grace chega e Isabel ofende a mãe.
Zezé e Abigail armam para apresentar
um pretendente a Gentil. Margot se
emociona com a missa organizada por
Gentil em memória de Pedro. Daniel
aceita fazer a terapia da regressão sugerida por Letícia.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-Feira (05/02)
Marcos Paulo avança pelo túnel em
direção à fonte. Valentina segue Léon
até o cemitério. Júnior beija Luz. Os
guardiães saúdam o novo guardião-mor.
Marcos Paulo cai na armadilha preparada por Gabriel. Valentina atira em
Léon. Júnior se desculpa com Luz. Sóstenes flagra Luz e Júnior conversando
animados. Valentina conta para Olavo
que atirou em Léon. Gabriel decide
conversar com Marcos Paulo. Valentina
desconfia de que Marcos Paulo tenha
ido até a fonte sozinho. Gabriel libera
Marcos Paulo, contrariando os guardiães. Léon consegue mergulhar na fonte
e sai com sua forma humana. Murilo
aparece para Judith e Gabriel, que se
emocionam. Murilo procura Sóstenes,
que desmaia ao ver o homem.
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PR 151 CADA DIA MAIS PERIGOSA

Mais uma morte por atropelamento
Divulgação

Domingo foi
de homenagens
nas redes sociais
para Jociane

PIRAÍ DO SUL

Rapaz morre na
Ressaca com
tiro nas costas

Da Redação
Em um intervalo de dez
dias, a Rodovia PR 151 trecho entre Castro e Piraí
do Sul -, faz mais uma vítima
fatal. Desta vez foi no KM
287, dois quilômetros à frente
do atropelamento de Victor
Casanova Penteado, morto
por uma Scania na tarde de
quinta-feira (24).
Era manhã de domingo
(3), quando Jociane Paula das
Neves, de 28 anos, ao tentar atravessar com sua moto
uma das pistas que dá acesso
às localidades do interior e
bairros de Castro, foi atingida
violentamente por uma carreta
com placas de Itajaí (SC). O
choque foi tão grande, que
Jociane teve o seu rosto desfigurado e veio a óbito ainda
no local.
Durante todo o dia de
domingo, mensagens de ami-

Da Redação

Corpo foi coberto
até chegada do IML

gos nas redes sociais lamentavam a morte trágica de
Jociane.
Natural de Piraí do Sul,
ela residia e trabalhava em
Carambeí, e foi nessa cidade,
no Bairro Boqueirão, que foi
sepultada às 10 horas dessa
segunda-feira (4).

Carreta passou por cima
do corpo de motociclista

Jociane tinha 28 anos

ESTAVA EM FESTA DE ANIVERSÁRIO

Policiais civis e militares
prendem homicida
Divulgação

DEZ VÍTIMAS

Da Redação
J.D.R.N, de 26 anos, era
procurado desde fevereiro do
ano passado, quando foi concluído o inquérito da Polícia Civil,
que atribuiu a ele a prática de
homicídio registrada na saída
do Clube dos Alemães, onde,
após uma briga, o acusado perseguiu e matou o jovem Rosni

Marcos Gonçalves à golpes de
faca.
Os investigadores da Polícia
Civil identificaram o paradeiro
de J.D.R.N no Bairro Alvorada,
às 17 horas de domingo (3), e
com o apoio de policiais militares, prendeu o procurado, que
agora encontra-se recolhido na
Cadeia Pública de Castro à disposição da Justiça.

Morte de pescador no
Iapó ainda é investigada
Da Redação
A polícia ainda investiga a
causa da morte de um pescador
encontrado sem vida às margens
do Rio Iapó, na manhã de sextafeira (1º). Ele teria caído do bote
próximo a ponte férrea, sendo
socorrido por bombeiros de Castro ainda na superfície do rio, mas

não apresentava sinais vitais.
Segundo os próprios bombeiros, o pescador chegou a ser
levado para o hspital, mas nada
pode ser feito para ressucitá-lo.
Segundo o que a reportagem
apurou, ele pode ter passado mal
e caído do bote, como também
não está descartada morte por
afogamento.

CAUSA DESCONHECIDA

Corpo de idoso
é encontrado
em meio à mata

Preso suspeito de atropelar
e roubar pessoas em Castro
Divulgação

Da Redação

Homem foi encontrado e preso no Bairro Alvorada

Motociclista é
atropelada por carreta na PR 151

Ia passar por audiência
de custódia na tarde dessa
segunda-feira (4), rapaz de
19 anos preso pela Polícia
Militar de Castro às 11 horas
de domingo (3), na Rua
Comendador Manoel Inácio,
Vila Rio Branco, suspeito de
atropelar e roubar várias pessoas em um automóvel Gol.
Segundo relatório da PM,
nove pessoas teriam descrito
o detido como sendo um dos
autores dos atropelamentos
seguidos de roubo.
Policiais militares chegaram a atender uma ocorrência às 6 horas, quando
uma vítima teve o seu celular
roubado e foi até à 3ª Cia da
PM para relatar o ocorrido.
Ela caminhava para o trabalho quando um Gol, com
três pessoas em seu interior,
jogou o carro em sua direção

Carro foi apreendido
como forma de intimidá-lo.
Em seguida, pararam o carro
ao seu lado e roubaram seu
aparelho celular.
Continuidade
Horas mais tarde, a mesma
vítima que seguia para o trabalho pela manhã, avistou junto
com os seus familiares um
veículo com as características
idênticas do que lhe roubou.
Acionada, uma equipe policial

abordou o condutor, enquanto
uma segunda pessoa, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga.
Além da vítima da manhã,
outras outras nove reconheceram o rapaz como sendo ele
o autor dos atropelamentos,
seguido de roubo.
O veículo foi apreendido
e os outros dois comparsas
ainda não foram localizados
até o fechamento da edição.

EM CARAMBEÍ

Ex-marido é preso após ameaças
Da Redação
Carambeí - Um mulher que
não teve o nome identificado,
relatou à polícia que mesmo
tendo medida protetiva em des-

favor do ex-marido, por volta
das 21h20 de domingo (3), no
Bairro Eldorado, em Carambeí,
o seu ex-companheiro invadiu
sua residência, e de posse de
uma faca teria feito ameaças a

Piraí do Sul - A Polícia Civil
busca os autores da morte de um
rapaz de 19 anos, baleado pelas
costas nas primeiras horas de
sábado (2), mais precisamente
a 1h50, no Bairro Ressaca, em
Piraí do Sul.
Márcio Thiago dos Santos
participava de uma festa de 15
anos em uma chácara localizada
na Rua Joanino Milleo quando
cinco pessoas chegaram em um
veículo Peugeot, de cor cinza,
desceram do carro e foram ao seu
encontro. Vendo que a encrenca
era com ele, Márcio correu em
direção a uma mata, mas foi alvejado pelas costas. Segundo informações, poderia ser um acerto
de contas pois horas antes havia
ocorrido uma briga envolvendo à
vítima. Levado com vida ao Hospital Municipal Santo Antônio,
Márcio chegou a ser atendido,
mas acabou falecendo às 2h30.
O enterro de Márcio foi na
manhã de domingo, em Piraí do
Sul, após o corpo transitar pelo
Instituto Médico Legal de Ponta
Grossa (IML).

ela e ao seu filho.
A equipe localizou o ex-marido no interior da residência e
efetuou a prisão, encaminhando-o à delegacia de polícia civil
para as medidas cabíveis.

Tibagi - O corpo de um
homem de 80 anos, em estado
avançado de decomposição, foi
encontrado por um vizinho perto
do meio-dia de domingo (3). Ele
estava em meio a mata, próximo
onde moravam, no bairro Barreiro, município de Tibagi. Trata-se de Nicanor Soares Maciel
que só foi encontrado porque o
seu vizinho sentiu falta do amigo,
pois sempre o via.
Policiais questionaram o
mesmo vizinho, se Nicanor possuia arma de fogo, e este entregou para as autoridades uma
espingarda, sem utilidade. A
arma foi entregue à Delegacia de
Polícia de Tibagi e o IML recolheu o corpo. A causa da morte
não foi divulgada.

NO ABAPAN

Frequentadores
de bar e menores
vão para a depol
Da Redação
Era perto das 22 horas de
domingo (3), quando policiais
militares foram chamados para
atender ocorrência na região do
Abapan, município de Castro. No
local, vários carros estavam com
o som alto e menores consumiam
bebida alcoolica em um 'bar'.
Com o apoio da Guarda Municipal, as pessoas que estavam no
estabelecimento comercial foram
identificadas e passaram por
revista, inclusive dois menores de
17 anos que consumiam bebida
alcoólica.
Na sequência, policiais solicitaram que os frequentadores
pagassem suas contas que o
responsável pelo local seria conduzido à delegacia por vender
bebida alcoólica para menores.
Um frequentador não concordando com a situação, arremessou vários copos ao chão, e foi
contido com disparo de arma não
letal. Diante dos fatos, além dos
menores dois suspeitos de 42 e
55 anos foram encaminhados à
43ª DRP, em Castro.
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'Tudo que você pode fazer, ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia'
Johann Wolfgang von Goethe.

NÍVER

Divulgação

Divulgação

TROCA DE IDADE

NO PONTA-LAGOA

'Atitude 67' fará show em
Ponta Grossa em março

Divulgação

Giovana Zanetti Giostri será
alvo de muitas felicitações
pela estreia de idade nova.
A data será festejada ao lado
do marido André Giostri, e
dos filhos do casal Henrique
e Eduardo e a recém
chegada Estela. Felicidades!
Divulgação

O engenheiro civil Rafael Gustavo
Mansani, presidente da AEAPG Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Ponta Grossa, recebendo
cumprimentos, motivados pela troca
de idade. No registro ao lado
da esposa Elaine Mansani. Sucesso!

O casal Flávio e Alana Chrun é só
alegria. Ele festejou aniversário no
dia 31 de janeiro, sua esposa Alana
recebe cumprimentos no dia 9 de
fevereiro, e dia 17 de fevereiro será a
vez da princesinha Helena completar
seu 1º aninho. Muitas felicidades!
Divulgação

O 'Atitude 67', que mistura
pagode com rap e reggae, chega a
Ponta Grossa no dia 10 de março
dentro do Ponta Lagoa Sunset e
se apresenta na sede campestre
do Clube Ponta-Lagoa a partir
das 16 horas.
A organização do evento explica
que quem já adquiriu o ingresso na
data anterior agendada, não precisa
efetuar a troca. Os mesmos estarão
valendo para agora. Havendo a
necessidade de reembolso, o procedimento será por meio do telefone
(42) 3223-9917.
Para quem ainda não comprou o ingresso, os pontos de

venda são a Sede Central do
Clube Ponta-Lagoa (Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 116)
e a Academia Life (Rua Balduíno
Taques, 777, Jardim América).
Pela internet, através do endereço yoingressos.com.br.
A banda formada por seis
amigos estourou no cenário da
música nacional com a música
“Cerveja de Garrafa”. Naturais
de Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul, o grupo arriscou
alto e se mudou para São Paulo.
Desde então, vem emplacando
sucessos como “Casal do ano” e
“Tá Gostando Mais ou menos”.
Divulgação

Divulgação

Dia 8 a
carnavalesca Vera
Laranjeira
Manoel
completa
mais um
ano de vida,
com muita
alegria e
animação

Dia 07,
Romualdo José
Inckot recebe
felicitações de
aniversário. No
registro ao lado da
esposa, Sueli de
Fátima Inckot. Ele
foi governador do
Distrito 4730
de Rotary International 2011/12 e ela
2017/2018.
Parabéns!

Divulgação

O jovem casal Lohara Mainardes e Roger
Garcia com a bonequinha Laura Mainardes
Garcia. Lohana em ritmo de aniversário

Divulgação / Mercado Rizolar

Divulgação

Em tempo de parabenizar a jornalista e assessora de
imprensa Grasieli Rauber, por mais um aniversário. No click
ao lado do marido Fabrício Penaforte Borges. Parabéns!

Hoje foi mais um dia de muita alegria para nós da
equipe do Supermercado Rizolar, mas temos certeza
que alegria maior ficou por conta da dona Rosi Alves
Teixeira que veio receber a motocicleta da promoção
Trink e Supemercado Rizolar. Parabéns!

Divulgação

Na quinta-feira (7), Eduardo
Nunes da Matta Jr. será muito
cumprimentado por mais um
ano de vida, e festejará a data
ao lado dos filhos e netos,
e da esposa, a vereadora
de Ponta Grossa, Professora
Rose Mendes. Parabéns!

Dupla masculina vencedora da 1ª Copa Vôlei de Areia
da Praça Cívica, em Carambeí, Marcelo e Althieres

05/02

Andrea Machado
Eduardo Borsatto
Dirceu Rodrigues

06/02

Marcela Sousa

Andréa Moraes de Lima
Rafael Aragão Domingues

07/02

Lorena Bavoso
Pamela Mocroski
Beatriz Rigoni

