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CASTRO

Feira da Lua chega à sua 11ª edição
com feira de artesanato e música
página 5

'podemos' é a terceira maior bancada

Oriovisto avalia 1ª semana
senador Oriovisto Guimarães

A semana de estreia no Senado Federal destacou-se positivamente
pelo crescimento do Podemos, partido do senador Oriovisto Guimarães,
que agora se torna a terceira maior bancada da Casa. “Esta mudança
é reflexo do sentimento popular e de muitos outros senadores novos
que estão chegando, assim como eu, ao Congresso.
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ATÉ HOJE!

Governo do
Paraná muda
para Cascavel
Solenidade especial na prefeitura municipal de Cascavel
marcou a transferência do Governo do Paraná de Curitiba
para Cascavel na manhã desta
quinta-feira (7). O decreto é
temporário e vale até sexta-feira
(8). O governador Carlos Massa
Ratinho Junior, secretários de Estado e presidentes das empresas
estatais cumprem agenda intensa
no município com representantes
políticos e empresariais da região
página 3
Oeste.

aumento indigesto

'Estar' terá reajuste de
50% a partir de março
Divulgação

8 bandas

Parque realiza
neste final
de semana a
'Guartelada'
R$ 1,293 bilhões

PIB de Palmeira
é o 3º que
mais cresceu
O Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e
Social do Paraná divulgou no
mês de dezembro o seu mais
recente anuário estatístico, que
reúne uma gama considerável
de dados socioeconômicos e
ambientais. Um dos dados que
mais se destacaram na divulgação foram os relacionados a
economia de Palmeira, como
o Produto Interno Bruto e a
renda per capita do município.
O valor divulgado sobre o PIB
é referente ao ano de 2016, no
qual Palmeira atingiu a marca
de R$ 1,293 bilhão, 6º maior
PIB entre os 19 municípios dos
página 4
Campos Gerais.

área do estacionamento regulamentar irá expandir

investimento
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Escola de Dança
de Tibagi
recebe novo piso

Castro recebe carros antigos
Neste domingo (10), a partir
das 13 horas, o pátio do Centro
Cultural Castrolanda receberá
o Maverick Clube Curitiba e
seus belos automóveis. Além
dos participantes do clube, o
pátio também estará aberto para
expor os carros antigos de outras
pessoas. Segundo o gerente do
CCC, Rafael Rabbers, o objetivo
é promover uma grande confraternização entre os membros
do clube e todos aqueles que
admiram as relíquias de carros
página 5
antigos.		

evento contará com a participação
do Maverick Clube Curitiba
Divulgação

no km 240

Divulgação

TIBAGI

Transbrasiliana
aguarda sinalização

Secretaria de Finanças
muda titular da pasta

Um ano depois do deslizamento na BR 153
(Rodovia Transbrasiliana), ocasionado pelas fortes chuvas em janeiro do ano passado, as obras
de recuperação do trecho, no KM 240, estão
página 4
prontas e aguardam sinalização.

Desde segunda-feira (04), Joairan Martins
Carneiro ocupa a pasta de Finanças como
secretário. Ele substitui Erli Prestes, que
após anos dedicados à Prefeitura Municipal
página 3
se aposentou de suas funções.
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TIBAGI

ENCONTRO SERÁ NESTE DOMINGO
Divulgação

Começa o
ano letivo nas
escolas de
Carambeí

Os valores do estacionamento regulamentado (Zona
Verde) vão ser reajustados a partir de março de 2019,
conforme decreto publicado em dezembro de 2018. Os
cartões de meia hora passam a custar R$ 0,75, de uma
hora R$ 1,50 e de duas horas, R$ 2,50. Também será
atualizado o valor da regularização por falta de cartão no
veículo que passará para R$ 20,00.
O estacionamento regulamentado foi expandido para
a Rua Pandiá Calógeras, a partir da Rocha Pombo até a
Major Otávio Novaes; Rua Mariana Marques, no trecho
compreendido entre a Pandiá Calógeras e Cipriano Marques de Souza até a altura da faixa elevada e Rua Major
Otávio Novaes entre as ruas Pandiá Calógeras e Cipriano
página 5
Marques de Souza até a faixa elevada.

Detran irá
renovar a
sinalização
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educação

tibagi

Prefeito Rildo
presta contas
na Câmara
Municipal
página 3

atropelavam e roubavam

Civil de Castro
prende mais
um ladrão
No final da tarde de
quarta-feira (6), policiais
civis rastrearam, monitoraram e prenderam M.O, de
22 anos, um dos autores
dos roubos realizados nas
primeiras horas e domingo
(3). Ele são acusados de
cometeram quatro crimes
de roubo circunstanciado
consumados e outros dois
página 7
tentados.
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EDITORIAL

Informe Publicitário

AUMENTO DE 50%
Os valores praticados nas áreas de estacionamento
regulamentado (Zona Verde) de Castro irão ser majorados a partir de março. Além do reajuste de 50% e
mudança no valor da regularização por falta do cartão
de estacionamento, aumenta em mais 40 vagas o sistema rotativo do centro.
O fato de o centro da cidade ter mais disponibilidade de vagas sem dúvida é algo bem-visto pela população, afinal, Castro é um município histórico, com
mais de 300 anos, e que sofre com a falta de estrutura
no que diz respeito a estacionamento e tráfego de veículos. Porém, aumento de preços, e diga-se aumento
significativo, em um serviço que se comparado ao de
outras cidades, que buscam modernizar e facilitar a
rotina dos cidadãos, ainda carece de atenção pública,
isso certamente não agradará ninguém.

Sandro A.
Carrilho
ESTAR
Nada justifica o aumento
de 50% nos preços dos cartões de estacionamento pagos
pela Zona Verde. Se o serviço
oferecido em Castro fosse, pelo
menos, o mesmo que se aplica
em Ponta Grossa, modelo para
o Paraná, mesmo assim seria
caro. Alguém precisa rever isso,
e urgente!

ORAR?
A primeira-dama do município de Castro, Michelle
Nocera Fadel, estaria organizando uma excursão para São
Paulo, de cunho religioso.
Mulher de muita fé, já perigrinou pela Canção Nova,
com outras castrenses, é
claro. Nesse turbulência que
o prefeito passa, com processos pipocando por todos
os lados, não seria nada mal
aproximar-se de Deus, pois o
'Homem' lá de cima não estaria nada satisfeito com que
vê. Mas, confesso que entre
orar e pescar, ou até mesmo
uma pousada com piscina,
com certeza ele prefiriria a
segunda e a terceira opções,
principalmente com esse calor
que ultrapassa os 32 graus.

JÁ TIVEMOS FEDERAL
Depois de publicarmos
exaustivamente que Aline Sleutjes seria a primeira castrense
deputada federal, mais uma
vez fomos desmentidos pela
história. Ela pode ser a primeira mulher a ingressar por
Castro na Câmara Federal,
mas a história nos corrige que

ESTADO ESTRATÉGICO
Ao abrir o encontro, o governador Ratinho Junior reforçou a
necessidade do investimento
privado para melhorar a infraestrutura, reafirmando que o poder
público não tem mais como fazer
grandes investimentos. Segundo
ele, além de obras em rodovias
e no sistema logístico, o Paraná
deve abrir oportunidades aos
investidores também nas áreas
de saúde, educação, turismo e da
segurança pública. “Os empresários estão em busca de projetos nos estados e demonstramos
que o Paraná estrategicamente é
a melhor opção”, afirmou.
MAIS TRANSPARÊNCIA
Arrolada em investigações
por conta dos atuais contratos do Anel de Integração, a
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Infraestrutura do Paraná (Agepar) também é objeto da nova
lei de concessões. O objetivo
da regulamentação é ampliar a
transparência nas atividades do
órgão e garantir independência
e credibilidade para a agência.
O governo estadual entende que
este é um instrumento importante para dar segurança jurídica aos investidores.

um certo castrense, de nome
Ardinal Ribas, não só nasceu
nas terras do Iapó, como foi
três vezes deputado federal.
Claro, mudou-se para Maringá
muito cedo onde fez a sua vida,
mas nasceu em Castro.

CONCIÊNCIA
Outra mudança importante,
seria o castrense que trabalha
nas lojas do centro, concientizar-se de não estacionar nas
vagas deixadas para clientes.
Mas isso, demanda de educação e leva tempo.

UM PARANÁ DE OPORTUNIDADES
PARA INVESTIDORES
Grandes projetos, nova política de concessões, austeridade com o
dinheiro público, gestão moderna e mais segurança para o investidor.
Esse é o Paraná que foi apresentado para mais de 100 representantes
de grandes empresas, bancos, gestores de recursos, seguradoras e
fundos de pensão na terça-feira (5) durante o Paraná Day, um dia
inteiro de palestras e muitas conversas, com a presença do governador Ratinho Junior, secretários de Estado e dos presidentes da Sanepar, Copel, Agepar e Celepar. Promovido pela XP Investimentos, o
encontro visa aproximar investidores de oportunidades. O coordenador institucional da XP, Leandro Salles Santos afirmou que o Paraná
foi escolhido como primeiro estado a sediar o evento porque se tornou muito receptivo à iniciativa privada. No encontro, foi sancionada a
nova lei estadual que trata de concessões, privatizações e parcerias p
úblico-privadas. É uma das legislações mais avançadas do País.

TÁ FAVORÁVEL
Fernando Vernalha, consultor que ajudou a desenhar
o Programa de Parcerias do
Paraná (PAR), acredita que o
estado está criando um ambiente
favorável para os negócios.
Segundo ele, o programa tem a
intenção de dobrar investimentos na infraestrutura do Estado.
Os recursos da iniciativa privada
devem desafogar as demandas
feitas à administração pública.
OBJETIVO É
DESCOMPLICAR
“A Celepar propõe um
governo inteligente que se antecipa ao que vai acontecer. O
Paraná tem que ser um estado
simples, rápido e tecnológico”,
afirmou o presidente da companhia, Allan Costa.
AS JOIAS DA COROA
Joias da coroa do Governo,
Copel e Sanepar foram apresentadas por seus presidentes
a investidores que estiveram no
Paraná Day. Daniel Pimentel
Slaviero ressaltou que na Copel
o foco é a disciplina financeira
e o aprimoramento do DNA da
empresa, que é gerar, distribuir
e comercializar energia. O presidente da Sanepar, Claudio Stábile, destacou a programação de
investimentos da estadual. Serão
R$ 7,12 bilhões de investimentos entre 2019 e 2023.

Divulgação / Sandro A. Carrilho

Não demorou, e a concessionária CCR Rodonorte retornou com
os bonecos para sinalizar as estradas. Eles não cansam, e não se
distraem com celular e outras coisas. Por outro lado, tiram a vaga de
um trabalhador.

PRAZO FINAL
O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Ademar
Traiano (PSDB) comunicou aos
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colegas que termina nesta quarta-feira (6) o prazo para a formação dos blocos partidários e a
formalização dos requerimentos
para indicação dos líderes e vicelíderes dos partidos ou blocos
parlamentares. Traiano informou
também que o prazo para indicação dos membros titulares e
suplentes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais
importante da Casa, vai até a
próxima segunda-feira (11). A
CCJ é constituída por 13 membros e analisa a constitucionalidade e legalidade de todas as
proposições apresentadas ao
Legislativo. A previsão é que a
CCJ faça sua primeira reunião já
na terça-feira (12).
OBRAS EM MARINGÁ
O governador Ratinho Junior
autoriza nesta quarta-feira (6) o
início das obras de recuperação
do Contorno Sul de Maringá
(Noroeste). A obra será feita
com recursos do Governo do
Estado. A ordem de serviço
será assinada pelo governador
e pelo prefeito Ulisses Maia.
SEM PRIVILÉGIOS
O governo encaminhou na
terça-feira (05) à Assembleia a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim
do pagamento de aposentadorias
a ex-governadores. A medida
se soma a outras ações para
diminuir o inchaço da máquina
pública e cortar privilégios.
PRA SEMPRE!
Questionado sobre a economia que o fim das aposentadorias de ex-governadores poderia
gerar aos cofres públicos, o
governador Ratinho Junior afirmou que era uma conta difícil,
mas que o Estado passará a
“economizar para sempre”.
ESTÁGIO NA ITAIPU
Estudantes do ensino técnico e universitários podem
se candidatar para estágio de
férias de julho na Hidrelétrica
de Itaipu. No nível médio, há
vagas para quem cursa edificações. No nível superior, haverá
seleção para alunos de ciências
humanas e meio ambiente, além
de oportunidades para vários
ramos da engenharia.
COMPLIANCE
A direção da Federação
das Associações Comerciais e
Empresariais do Paraná (Faciap)
iniciou o ano com a implantação
do Programa de Compliance e
Integridade. A organização pretende instituir normas que evitem desvios de conduta de todos
os colaboradores. Para isso, vai
implantar novas e modernas ferramentas de gestão.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Palmeira, Tibagi, Ponta Grossa
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Um olhar analítico das fotografias vê que elas não falam, mas
mostram a pintura da natureza e contam histórias nostálgicas.
As suas imagens estão paradas, mas ricas em movimentos
visuais.
O retrato não tem o poder da escrita, mas sabe ler as expressões faciais e revelar o charme da modéstia, da humildade, do
equilíbrio e a liberdade dos debates de idéias do ser humano.
A imagem fotográfica é um cadinho que sabe contar história.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

ERRAMOS
Na edição 3219, sexta-feira, 01 a 4 de fevereiro de 2019, reportagem
Barragem de Tibagi é de alto risco, publicamos que o ex-prefeito de Tibagi,
Eugênio Carneiro, era falecido. Na verdade, a jornalista quis dizer que o seu
irmão, João de Jesus Carneiro, proprietário da barragem, era quem tinha
morrido. Desta forma, retificamos o erro e pedimos desculpas à família.

08/02 - Dia do Quadro do Magistério do Exército
10/02 - Dia do Atleta Profissional
11/02 - Dia do Zelador / Dia Mundial do Enfermo

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
08/02

Clima

Temperatura
28

Umidade

ºC

17 ºC

97%
96%

Sol e aumento de nuvens de manhã.Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Sábado
09/02

30

ºC

18 ºC

87%
96%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Domingo
10/02

31 ºC
19 ºC

86%
94%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Segunda
11/02

32 ºC
17 ºC

84%
93%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 07/02/2019
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DECRETO É TEMPORÁRIO E VAI ATÉ SEXTA-FEIRA

Governo do PR muda para Cascavel
Divulgação

EM CASCAVEL

Paraná cria 'ambiente político'
para projetos de infraestrutura
Divulgação

Da Assessoria

Solenidade marcou a transferêcia do Governo para Cascavel

Todos os
secretários
despacharam
de Cascavel
Da Assessoria
Uma solenidade especial na
prefeitura municipal de Cascavel marcou a transferência do
Governo do Paraná de Curitiba para Cascavel na manhã
desta quinta-feira (7). O
decreto é temporário e vale até
sexta-feira (8). O governador
Carlos Massa Ratinho Junior,
secretários de Estado e presidentes das empresas estatais
cumprem agenda intensa no
município com representantes
políticos e empresariais da
região Oeste.
O governador frisou que
Cascavel é uma cidade importante para o desenvolvimento
do Paraná e que o Show Rural,
principal pano de fundo da
mudança administrativa, deixou
de ser um evento do Paraná
e do Brasil e passou a ser da

EM TIBAGI

Pasta de
Finanças tem
novo titular
Da Assessoria
Tibagi - Desde segundafeira (04), Joairan Martins Carneiro ocupa a pasta de Finanças
como secretário. Ele substitui
Erli Prestes, que após anos dedicados à Prefeitura Municipal se
aposentou.
O novo secretário está animado para dar início aos trabalhos, ele também agradece a
oportunidade e confiança do prefeito Rildo Leonardi ao convidá-lo
para assumir a secretaria. “As
expectativas são grandes, mas a
responsabilidade também. Nesses primeiros dias estou vendo
como está a situação, me atualizando de tudo. Durante a gestão,
quero dar continuidade ao bom
trabalho deixado pelo Erli e dar
ainda mais credibilidade para
Prefeitura”, disse Joairan.
Joairan é funcionário de
carreira do município há doze
anos, trabalhou por dez anos
na Contabilidade e dois anos na
Tributação, formado em Ciências Contábeis pela Faculdade
de Telêmaco Borba (Fateb), ele
também possui MBA em legislação tributária.

Joairan substitui
Erli Prestes
que aposentou-se

América do Sul. "Para nós a
mudança é um orgulho e vem
num momento importante.
Teremos agendas com os prefeitos da região e o presidente
da Copel se reuniu com os produtores rurais para falar sobre
investimentos, principalmente
em função de quedas de energia que afetam a produção”,
afirmou.
Ratinho Junior também disse
que Cascavel tem sido exemplo
em várias áreas. “Uma delas é
a transmissão ao vivo das licitações por internet. Nós estamos
preparando a estrutura e vamos
lançar um modelo similar no
Estado, o que vai garantir mais
transparência nos processos”,
completou.
Trabalho
O prefeito Leonaldo Paranhos afirmou que os secretários
de Estado estão acompanhando
os secretários municipais em
visitas nas escolas e nas unidades de saúde. “Não é uma visita
festiva, mas uma reunião de
trabalho. Agora somos a capital do Estado. Esse gesto nos
engrandece muito”, afirmou.

Segundo Paranhos, a
prefeitura encaminhou ao
governador Ratinho Junior as
principais demandas da região,
que passam por melhorias viárias e ferroviárias. “Não queremos ficar na arquibancada
esperando os benefícios. A
região Oeste é um polo produtor que quer contribuir com o
Paraná”, destacou.
Participações
Participaram da solenidade o vice-governador, Darci
Piana; o chefe da Casa Civil,
Guto Silva; o secretário de
Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge; o secretário de
Comunicação, Hudson José; o
secretário de Desenvolvimento
Urbano, João Carlos Ortega;
o presidente da Cohapar e
ex-vice-prefeito de Cascavel,
Jorge Lange; vereadores municipais; os deputados estaduais
Coronel Lee, Marcel Micheletto, Michele Caputo e Hussein Bakri; o superintendente
da Casa Civil, Gugu Bueno; o
presidente da Sanepar, Claudio
Stábile; e o presidente da Ferroeste, André Luíz Gonçalves.

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior afirmou nesta
quinta-feira (7) que o Governo
do Paraná atua para criar um
ambiente político para projetos
de infraestrutura. A estratégia,
afirmou, é buscar a excelência
em logística para o escoamento
dos produtos paranaenses.
“Não adianta ter excelência
na produção do campo e não
ter o mesmo nível de qualidade
em logística para conseguir
entregar os produtos para o
mundo”, disse ele, em entrevista coletiva no Show Rural
Coopavel, em Cascavel, Oeste
do Paraná.
Um dos projetos é o do
corredor bioceânico ligando os
portos de Paranaguá e Antofogasta, no Chile. Ratinho Junior
disse que já tratou dessa proposta com o presidente Jair
Bolsonaro e, também, com os
ministros da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, e
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
A proposta já foi apresentada
ao diretor-geral paraguaio da
Itaipu, José Alberto Rodríguez,
e será pauta de agendas com
os embaixadores da Argentina,
Paraguai e Chile.
“Temos que criar o ambiente
político para fazer com que os
presidentes façam adesão ao
projeto. Acredito que vamos
avançar nisso”, salientou Ratinho Junior. “Depois desta
etapa, vamos procurar viabilizar
o projeto executivo, e a Itaipu
pode ser a grande financiadora.
A etapa seguinte á concessão
por 40 ou 50 anos”, explicou.
Ferroeste
Outra iniciativa voltada a

Prefeito Rildo presta contas
Divulgação

Rildo destaca os R$ 7,1 milhões investidos em infraestrura
obras importantes para o município”, garante Leonardi.
Durante a apresentação,
Rildo falou sobre as grandes
obras de infraestrutura, que
somadas chegam a R$ 7,1
milhões, como a rua Ernestro Kugler, a revitalização da
rua Frei Gaudêncio e as pavimentação poliédrica no Bairro
Bom Pastor. Ele também falou
sobre as mudanças para o
Carnaval 2019.
O presidente da Câmara
Municipal, Enio Antunes, aprovou a atitude do prefeito em
realizar essa prestação de conta

aperfeiçoar a logística é a
ampliação da estrutura ferroviária do Estado para fazer com
que os trilhos da Ferroeste cheguem até o Porto de Paranaguá. “A ideia é fazer com que a
Ferroeste seja a saída estratégica, em especial para atender
toda a região Oeste do Paraná,
além de escoar a produção do
Paraguai e do Mato Grosso do
Sul”, disse o governador.
Para isso, o Governo do
Estado está estudando como
ampliar a ferrovia através da
Serra do Mar de forma ambientalmente sustentável. “Nosso
trabalho agora é conversar
com ambientalistas, ONGs e
Ministério Público para acharmos o traçado com o menor
impacto ambiental”, explicou.
"Nosso desafio é fazer com
que a soja produzida no Oeste
esteja dentro do navio em 30
horas”, disse Ratinho Junior.
Concessões
O governador citou também
as concessões como caminho
para aprimorar a infraestrutura
do Paraná. Ele destacou a parceria do Paraná com o Governo
Federal, com a criação de um
comitê para discutir os projetos

de concessão de aeroportos e
rodovias do Estado.
O comitê ficará responsável
pela discussão sobre a renovação da delegação das rodovias
federais que formam o Anel
de Integração e o processo de
abertura de um novo processo
de concessão deste e de outros
trechos de estradas que cortam o Estado.
Show rural
No encontro com a imprensa,
o governador também destacou o papel do Show Rural na
difusão da tecnologia e inovação no campo. “É a vitrine do
agronegócio paranaense para
o mundo”, afirmou. “Minha
missão é estar junto com o
setor agrícola e fazer com que
Paraná passe a ser o maior protagonista no mundo na geração
de alimentos”, destacou.
O evento chega à sua
31ª edição e bate recorde de
público. “O Show Rural tem
estimativa de movimentar quase
R$ 2 bilhões em negócios”,
afirmou o secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto
Ortigara. “É uma universidade
ao ar livre que apresenta tecnologias para todas as áreas”.

PODEMOS É A TERCEIRA MAIOR BANCADA

NA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAGI

Tibagi - Nesta terça-feira
(05) aconteceu a primeira
sessão da Câmara Municipal
em 2019 e o prefeito Rildo
Leonardi aproveitou para prestar contas dos dois primeiros
anos da gestão e também falar
um pouco sobre as obras que
acontecerão em 2019.
O prefeito agradeceu a oportunidade de apresentar todas as
obras e investimentos realizados
durante os dois primeiros anos
de gestão. “Estou muito feliz de
estar aqui no início dos trabalhos
legislativos para prestigiar a nova
mesa diretora, para prestigiar os
trabalhos da Câmara que tem
sido muito importante para o
município de Tibagi. As cobranças do Legislativo acabam incentivando nós a melhorarmos os
nossos trabalhos”, disse. O prefeito ainda enfatizou que a gestão
têm buscado aprimoramento técnico para atender as demandas
do município. “Estamos buscando algumas mudanças para
acertarmos mais a nossa administração. Nós entendemos que
estamos fazendo a coisa certa,
mas podemos melhorar ainda
mais. E hoje aqui vim fazer uma
prestação de contas de todas as
conquistas de 2017 e 2018, que
foram dois anos bastante produtivos. Fizemos várias obras, conquistamos vários recursos e, se
Deus quiser, nesse ano de 2019
estaremos consolidando muitas

Governador Ratinho visita estandes do Show rural

na primeira sessão do ano. “No
primeiro dia de mandato como
presidente desta casa, a gente
fez o convite ao prefeito e ele
se dirigiu até aqui. Eu vejo a
gestão publica hoje, tanto o
executivo quanto o legislativo,
caminhando junta e isso só vem
em benefício da nossa população. Agradeço a cada um
que esteve presente hoje aqui,
porque o início desse mandato
pra mim é um desafio. Muitas
pessoas confiaram em mim. É
uma missão que quero fazer da
melhor maneira possível”, relatou o presidente.

Oriovisto faz balanço da sua
primeira semana no Senado
A semana de estreia no Senado
Federal destacou-se positivamente
pelo crescimento do Podemos, partido do senador Oriovisto Guimarães, que agora se torna a terceira
maior bancada da Casa, com oito
parlamentares. “Esta mudança é
reflexo do sentimento popular e
de muitos outros senadores novos
que estão chegando, assim como
eu, ao Congresso. O nosso partido
pode representar o novo modelo da
política brasileira, sem integrantes
envolvidos com corrupção”, comentou o senador Oriovisto.
Ao mesmo tempo, o início da
legislatura foi marcado por um
“show de horrores”, como disse
Oriovisto no dia da eleição para
a presidência do Senado. “Temos
um ambiente no qual o país pede
a renovação e, infelizmente, ainda
temos representantes da velha
política que estão funcionando
como walking deads. A minoria
tentou anular a vontade da maioria com um triste espetáculo, mas
a maioria dos senadores quis o
voto aberto na eleição para a presidência do Senado e assim conseguimos dar o primeiro passo”,
afirmou o senador.
A Mesa Diretora também foi
eleita nesta quarta-feira (6). Pelos
próximos dois anos, o Senado
terá a seguinte composição: Davi
Alcolumbre (DEM-AP), como
presidente; Antônio Anastasia
(PSDB-MG), como 1º vice-presidente; Lasier Martins (Pode-RS),
como 2º vice-presidente; Sér-

Divulgação

Legislatura promete, diz Oriovisto

gio Petecão (PSD-AC), como
1º secretário; Eduardo Gomes
(MDB-TO), como 2º secretário;
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), como
3º secretário; e Luis Carlos Heinze
(PP-RS), como 4º secretário.
“A legislatura promete. O
clima é de entendimento. Estamos
prontos para começar a trabalhar
as reformas e os projetos anticorrupção que o Brasil tanto precisa”,
disse o Senador, que esteve reunido com o ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sérgio Moro,
nesta quarta-feira (6) para levar
apoio às pautas que já estão sendo
enviadas ao Congresso Nacional.
O senador ainda afirmou que
o novo Congresso vai caminhar
na direção que o povo brasileiro
espera. “O ar que estamos respirando no Senado é muito bom.
Fomos eleitos para ter força de
fazer a nova política e espero ver
o nosso país com uma economia
mais pujante”, concluiu Oriovisto
Guimarães.
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R$ 1,293 BILHÕES

Divulgação

PIB de Palmeira
é o 3º que mais
cresceu na região
Comércio e
Serviços foram
os que mais
movimentaram
Da Assessoria
Palmeira - O Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social do
Paraná (Ipardes) divulgou no
mês de dezembro o seu mais
recente anuário estatístico, que
reúne uma gama considerável
de dados socioeconômicos e
ambientais. Um dos dados que
mais se destacaram na divulgação foram os relacionados a
economia de Palmeira, como o
Produto Interno Bruto (PIB)
e, consequentemente, a renda
per capita do município.
O valor divulgado sobre
o PIB é referente ao ano de
2016, no qual Palmeira atingiu
a marca de R$ 1,293 bilhão,
6º maior PIB entre os 19 muni-

cípios dos Campos Gerais. Vale
ressaltar que em 2015 o município ultrapassou a quantia de
R$ 1 bilhão pela primeira vez
na história, chegando a marca
de R$ 1,028 bilhão.
No período analisado de
um ano, o crescimento do PIB
de Palmeira foi de R$ 265
milhões, o 3º maior da região
dos Campos Gerais, atrás
somente de Ponta Grossa e
Telêmaco Borba.
Para Jaudeth Ramos Hajar,
secretário municipal de Industria e Comércio, quatro fatores
foram essenciais para o crescimento expressivo do PIB de
Palmeira. “O primeiro fator é
o valor bruto alcançado pelo
setor de comércio e serviços.
O agronegócio forte e a agricultura familiar organizada
também contribuíram significativamente para o PIB. Já o
quarto fator é o crescimento
da indústria ampliação de
suas plantas, gerando mais
empregos e renda”, destacou
o secretário.

Da Assessoria
Tibagi - A Escola Municipal de Dança, ligada ao
Departamento de Cultura, está
recebendo piso novo antes do
retorno das aulas. O novo piso
trará mais conforto para as bailarinas durante as aulas.
Divulgação

Reconhecimento ao trabalho

Vista aérea de Palmeira

Paraná”, disse.
Já a renda per capita dos
moradores de Palmeira também
teve um grande salto, passando
de R$ 30,4 mil para R$ para
38,1 mil. O resultado deixa o
município com a 6ª maior renda
per capita entre os 19 municípios dos Campos Gerais.
Empregos
Entre os 19 municípios
dos Campos Gerais, Palmeira
ficou em posição de destaque
na criação de vagas de empregos formais. A cidade foi a
5ª que mais abriu vagas de
emprego e também teve o 5º
melhor saldo. De acordo com
os dados da Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged) e do anuário
estatístico do Ipardes, o município abriu 3.221 novas vagas
de emprego e terminou o ano
com saldo positivo de 199
contratações.

ANA WIESLAVA ABRIU O EVENTO

MAIS CONFORTO

Escola de dança
recebe novo piso

Em valores brutos, o setor
de Comércio e Serviços movimentou R$ 409,7 milhões
em 2016, contra R$ 348,9
milhões em 2015. Já a Agropecuária, que atingiu o sétimo
maior valor do Paraná, avançou
de R$ 272,3 milhões para R$
332,2 milhões. A Indústria,
que apresentou a marca de R$
178,3 milhões, saltou para R$
291 milhões. Ficam excluídos
os valores de Administração,
Defesa, educação e saúde
pública e seguridade social.
Hajar também relatou que
ações da Secretaria Municipal de Industria e Comércio
influenciaram diretamente a
evolução acentuada do PIB em
todos setores. “Entre as atividades desempenhadas pela pasta,
posso destacar o acompanhamento e suporte às empresas
na adesão do programa Paraná
Competitivo, a formação de
mão de obra através do Senai,
a colocação da mão de obra via
Agência de Emprego e as linhas
de crédito através do Fomento

Começa o ano letivo em Carambeí
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A secretária
municipal de Educação e Cultura de Carambeí, Ana Wieslava,
deu início na terça-feira (05) ao
ano letivo de 2019 reunindo em
capacitação gestores, professores e servidores da educação no
município. O evento lotou o salão
da Igreja Matriz da Imaculada
Conceição com uma extensa programação que seguiu na quartafeira (6) com mais palestras e
atividades e também dias 7 e 8
nas escolas e Cmeis com atividades de planejamento.

Extensa programação prosseguiu nos dias seguintes

EM TIBAGI

Detran irá renovar
a sinalização viária
Tibagi - Prefeitura e Detran
fizeram a primeira reunião, nesta
quarta-feira (06),para formalizar
um convênio de R$ 130 mil, firmado em 2016, mas que só foi
licitado em 2018, que prevê a
renovação da sinalização viária
de Tibagi. A arquiteta do Detran,
Vanessa Iwamoto, a diretora de
formação e treinamento profissional, Lúcia Maria Brandão,
e representantes da Prefeitura
se reuniram para conhecer as
demandas do município.
Nessa primeira reunião foi realizada uma conversa mais técnica

entre a Prefeitura e o Detran para
que o executivo mostrasse as prioridades e necessidades de Tibagi.
Vanessa Iwamoto, afirma que
a reunião foi muito positiva. “Essa
primeira é sempre muito rica, surgem diversas ideias, as necessidades e quanto mais pessoas estão
reunidas, como foi o caso aqui,
melhor fica o resultado. Porque
ai você faz todo um apanhado das
necessidades e de acordo com o
recurso, que a gente tem disponível, vamos priorizar junto com o
município”, disse a arquiteta do
Detran.

KM 240 DA TRANSBRASILIANA

Obras estão concluídas
após um ano de espera
Tibagi - Um ano depois
do deslizamento na BR 153
(Rodovia
Transbrasiliana),
ocasionado pelas fortes chuvas
em janeiro do ano passado, as
obras de recuperação do trecho, no KM 240, entram em
fase final. Em resposta à Prefeitura Municipal, que solicitou
informações sobre o andamento
das obras, o Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) informou
que resta concluir a reconstituição da drenagem superficial através da execução de
meio-fio e descidas d'água, e a
sinalização definitiva. O departamento estima que o custo
total investido pode chegar a
R$ 4 milhões.
O prefeito Rildo Leonardi
comemora o adiantamento da
obra no trecho. “A Rodovia
Transbrasiliana é um importante trecho de ligação do
nosso município com grandes
cidades. Quando ocorreu o
desmoronamento rapidamente
contatei o DNIT para encontrar uma solução para o problema que agora já entra em
sua fase final. Mas é muito
importante que quem passar
pela obra mantenha a aten-

ção”, disse.
A Assessoria de Comunicação do DNIT relatou, através
de e-mail, a importante participação da Prefeitura na resolução do problema. “A obra
foi executada com recursos
exclusivamente do orçamento
desta Autarquia. Não obstante,
a Prefeitura de Tibagi desempenhou importante papel logo
quando da ocorrência do deslizamento ao alertar seus munícipes sobre a interdição da
rodovia, bem como auxiliando
na indicação de caminhos
alternativos para transposição
do local”, informa.
A pista afetada já foi totalmente liberada e desfeito, inclusive, o desvio que permitia o
tráfego no local. Mas, o órgão
recomenda que os motoristas
trafeguem com atenção pelo
trecho enquanto a sinalização
definitiva não for colocada.
“Manter especial atenção na
transposição do local enquanto
a sinalização definitiva não é
executada, bem como o respeito para com os trabalhadores da empresa e da fiscalização
quando estes estiverem realizando alguma intervenção no
local”, completou o texto.

EM CARAMBEÍ

Prefeitura inicia entrega
do carnê do IPTU 2019
Carambeí - Iniciou nessa
primeira semana de fevereiro, a
entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
com desconto de 10% para quitação em parcela única. Nas próximas semanas a Prefeitura, por
meio do Departamento de Tributação, espera entregar mais de 5
mil carnês para o pagamento do
IPTU, taxas de limpeza pública,
conservação de logradouro, coleta
de lixo e expediente.
Segundo o diretor do Departamento Municipal de Tributação,
Lucas Fernandes de Oliveira, o
desconto concedido para paga-

mento do IPTU em cota única é
de 10%, para pagamento até 31
de março. Ele esclarece que o desconto não incide nas demais taxas
e se a opção for o parcelamento
o valor pode ser dividido em até
cinco parcelas, conforme o total
dos impostos, ou seja, cada parcela não poderá ser inferior a uma
VRM (Valor de Referência Municipal) que é de R$ 34,70.
Os carnês podem ser retirados diretamente na Prefeitura
Municipal - Departamento de Tributação ou através do site www.
carambei.pr.gov.br . Mais informações: 3231 8351.
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NO CENTRO CULTURAL CASTROLANDA

Castro recebe encontro de carros antigos
Divulgação

Evento
acontece
domingo (10)
com entrada
gratuita
Da Assessoria
O fim de semana será de
muita diversão para os amantes de carros antigos de Castro
e região. No domingo (10), a
partir das 13 horas, o pátio do
Centro Cultural Castrolanda
(CCC) receberá o Maverick
Clube Curitiba e seus belos
automóveis. Além dos participantes do clube, o pátio também estará aberto para expor
os carros antigos de outras

Maverick Clube Curitiba vem a Castro neste domingo

pessoas.
Segundo o gerente do CCC,
Rafael Rabbers, o objetivo é
promover uma grande confraternização entre os membros
do clube e todos aqueles que
admiram as relíquias. A expectativa é que, aproximadamente,
25 automóveis do Maverick
Clube Curitiba, dos modelos
mais variados, venham para o
evento.
Além de apreciar os carros,
os visitantes também poderão
conhecer o Centro Cultural
Castrolanda que é composto
pelo Museu Histórico de Castrolanda e pelo Memorial da
Imigração Holandesa, o Moinho “De Immigrant”. O restaurante, anexo ao Moinho,
também estará aberto durante
o evento.

MISSA FESTIVA MARCA SOLENIDADE

Paróquia São Judas Tadeu celebra 47 anos
R ENATO

ESPECIAL

Divulgação / Renato de Oliveira

OLIVEIRA
PARA P ÁGINA U M
DE

Nascida como 'Reitoria
Santa Cruz' em resposta a
boa parte da comunidade do
bairro que precisava de um
local para realizar orações e
obras sociais, foi criada em
11 de fevereiro de 1972, a
paróquia de São Judas Tadeu.
No domingo (10), ás 9horas,
uma missa festiva irá marcar
a passagem dos 47 anos na
igreja matriz de São Judas e
que deverá reunir também as
capelas do interior. Na mesma
solenidade será comemorado
o aniversário de 50 anos do
padre Edmar de Souza, Superior Provincial dos Cavanis no
Brasil.
Antes mesmo de se tornar
paróquia, a idéia inicial era a
de uma assistência pastoral
mais regular junto com o povo
e os pobres do além-iapó, vila
Santa Cruz. Com isso, em
1971, revelou-se a necessidade
da construção de uma pequena
igreja, que poderia tornar-se
sede de Reitoria. O prefeito
de Castro, na época- Rivadávia Menarim, reconheceu a

Construção da nova matriz e nao lado a atual igreja
validade social do projeto dos
Cavanis e adquiriu um terreno
de propriedade de dona Helena
e Gregório Bençal, localizado
na antiga Rua Paranaguá- hoje
Rua Paulo Milek Sobrinho, e
por doação da própria prefeitura, passou a ser de propriedade da Fundação Associação
Antonio e Marcos Cavanis
(conforme Lei 56-71, de 19
de fevereiro de 1971). Neste
local, aos poucos foi sendo
construída a igreja em honra a
São Judas Tadeu.
Constituída de território
desmembrado das paróquias
de Nossa Senhora Sant´Ana
e do Rosário, a atual igreja
de São Judas Tadeu foi cons-

truída e coberta através do
trabalho de muitos voluntários
e ajuda dos próprios paroquianos. Para tanto, uma comissão
comunitária foi implantada. Na
época, um dos objetivos dessa
comissão era a de trazer para
Castro o bispo da diocese de
Ponta Grossa- Dom Geraldo
Pellanda, que viria para regularizar o serviço de implantação
da nova paróquia, cuja história
está irmanada com os próprios
moradores do bairro de Santa
Cruz.
Desde o início da criação da paróquia de São Judas
Tadeu, sacerdotes da Congregação das Escolas de Caridade- padres Cavanis, tem se

Estar terá reajuste em março
e centro ganhará novas vagas
Da Assessoria

Divulgação

como pároco no período entre
2 de fevereiro de 86 a 12 de
fevereiro 1988. Depois disso,
mais de uma dezena de outros
sacerdotes- todos Cavanis-,
foram se alternando como
párocos da matriz de São
Judas Tadeu.
Mudança de pároco
Atualmente, a paróquia de
São Judas Tadeu é conduzida
pelo padre José Carlos da Silva
Leite e tem como vigário padre
Edoardo Ferrari. Ainda este
mês, irá assumir a paróquia o
padre Franco Allen , transferido de Uberlândia (MG).
Nova Matriz de São Judas
Com estilo moderno, desde
2015, a nova matriz está sendo
construída ao lado da atual igreja
e que deverá ser concluída no
ano de 2020 , aumentando a
capacidade de acomodação dos
fiéis e visitantes da paróquia de
São Judas Tadeu.

CIRCUITO DE CORRIDA E CAMINHADA NOTURNA

Atletas são premiados
em Irati e Cerro Azul

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

50% DE AUMENTO

Os valores do estacionamento regulamentado (Zona
Verde) vão ser reajustados
a partir de março de 2019,
conforme decreto publicado
em dezembro de 2018. Os
cartões de meia hora passam a
custar R$ 0,75, de uma hora
R$ 1,50 e de duas horas, R$
2,50. Também será atualizado
o valor da regularização por
falta de cartão no veículo que
passará para R$ 20,00.
O estacionamento regulamentado foi expandido para
a Rua Pandiá Calógeras, a
partir da Rocha Pombo até
a Major Otávio Novaes; Rua
Mariana Marques, no trecho
compreendido entre a Pandiá
Calógeras e Cipriano Marques de Souza até a altura
da faixa elevada e Rua Major
Otávio Novaes entre as ruas
Pandiá Calógeras e Cipriano
Marques de Souza até a faixa
elevada.
Com a expansão do estacionamento regulamentado os
motoristas contam com mais
40 vagas no sistema rotativo.

alternado como párocos e participantes da administração da
igreja do bairro.
Padre Mário Merotto, hoje
com 91 anos e morando na
Bolívia, foi aclamado como o
primeiro pároco da igreja de
São Judas Tadeu, em 12 de
fevereiro de 1972 e seguiu
a frente da comunidade até
31 de dezembro de 1976.
Depois, foi sucedido por padre
Lívio Donatti que assumiu a
paróquia no período de 16 de
janeiro de 77 até 31 de março
de 1980, quando então foi
substituído por padre Celestino Camuffo, entre 1 de março
de 81 a 22 de março de 1983.
Na sequência, outro sacerdote
Cavanis - padre Marcello Quilici comandou os destinos da
paróquia entre 23 de março de
83 até 16 de janeiro de 1986.
Pela ordem, padre Piero Fieta
que hoje comanda os Cavanis
na condição de Superior Geral
da Congregação, foi aclamado

No final de semana atletas
castrenses conquistaram novas
medalhas, participando da primeira prova do Circuito de Corridas na cidade de Irati, e da
Corrida e Caminhada Noturna em
Cerro Azul. Em ambas as competições, o município foi representado por integrantes da equipe
Runners Castro.
Entre os que participaram
da prova em Irati, dois foram
campeões - Maurício Garcez e
Helinton Kravutschke -, ambos
na prova dos cinco quilômetros.

Já os atletas Tiago Marcondes e
Adriano Pinheiro, que também
correram no Circuito de Corridas, conquistaram o segundo e o
terceiro lugar, respectivamente,
na prova dos 10 quilômetros.
Hélcio Alps, que também é
da equipe Runners Castro, participou da Corrida e Caminhada
Noturna, de Cerro Azul, onde foi
campeão na categoria sete quilômetros.
As próximas provas do Circuito serão realizadas nos meses
de maio, agosto e novembro. E,
os castrenses estão se programando para representar Castro
em todas elas.
Divulgação

Área do estacionamento regulamentado irá expandir

Valor da
regularização por
falta do cartão
também muda
A mudança nos valores dos
cartões e a cobrança nesses
novos trechos, passam a valer

a partir do dia 18 de março.
De acordo com o diretor de Segurança Pública de
Castro, Antonio Sergio de
Oliveira, a expansão de vagas
vai facilitar para os motoristas
que passam a ter mais locais
para estacionar. "Estávamos
com escassez de vagas e com a
expansão, os motoristas terão
mais facilidade para estacionar
na área central", disse.
Castrenses trouxeram mais medalhas para a cidade

INICIADA EM NOVEMBRO

Feira da Lua já
ultrapassa
a 11ª edição

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A Praça Indalécio de Macedo
(na Vila Santa Cruz) tem recebido muitos visitantes nos finais
de tardes e inícios de noites das
quartas-feiras, durante as edições
semanais da ‘Feira da Lua’. Na
edição da última quarta-feira (6),
a já tradicional Feira chegou a sua
11ª edição, com atrativos diversos
e para diferentes tipos de público.
O foco principal do evento
é a exposição e comercialização
de artesanato, assim, diversas
peças como objetos de decoração
e suvenires, além de comidas e
bebidas artesanais são facilmente
encontradas na Feira. Mas, tem
também música ao vivo, plantas
ornamentais e medicinais, ervas
para banho, doação de animais,
entre outros atrativos.
Emilene Aparecida de Oliveira,
que é artesã e uma das organizadoras da Feira, conta que a cada
edição um artista ou um grupo de
artistas castrenses integra a programação do evento. Por exemplo,
na quarta-feira (6) foi a vez do trio
‘Modão Bruto’ se apresentar. Cantando e tocando músicas sertanejas e gaúchas, o grupo assumiu a
animação da Feira, empolgando
o público presente. “Os músicos
e demais artistas que se apresentam e ainda irão se apresentar
aqui fazem por amor à arte, e
para divulgar seus trabalhos, mas
sempre de forma voluntária, o que
acaba sendo uma oportunidade
tanto para eles próprios como
para o público, que se diverte e
curte músicas ao vivo”, destaca.
A Feira da Lua também tem
detalhes pitorescos, como o doce
de casca de laranja, da barraca
da dona Myoko Kagawa. “Tudo
feito com nossas próprias mãos”,
conta. No espaço de comercialização dela também é possível
encontrar frutas orgânicas, como
maracujá doce, mel e plantas,
como suculentas e bonsais.
Os expositores nem sempre são os mesmos em todas as
edições. Isso faz com que entre
os produtos à venda também
sempre haja novidades, como na
edição visitada pela reportagem,
que estava repleta de diferentes
opções de lanche, doces e bebidas artesanais, as plantas da dona
Myoko, muitas opções de artesanato, e, na feirinha da adoção,
que estava sob responsabilidade
da Lucia Klimek, duas cadelas
filhotes, à espera de um novo lar.
De acordo com os participantes da Feira, por ali já passaram
outros animais, mas a reportagem
teve acesso apenas à história das
pequenas, que ainda aguardavam
para serem adotadas. Segundo
Lucia, as duas, assim com outros
irmãos, foram resgatados por seu
marido. “Ele encontrou os filhotes na rua, tinham sido abandonados para morrer. Já em casa nós
tratamos eles e medicamos, para
na sequência, colocarmos para
adoção. Os demais já foram adotados, mas, ainda estamos com
estas duas”, explica.
Na próxima quarta-feira (13)
tem Feira da Lua na Praça Indalécio de Macedo novamente, a partir
das 18 horas e até as 21. E, como
já está se aproximando a temporada de frio, a organização se programa para adequar o cardápio
e as opções de produtos a serem
ofertados no local. “Estamos pensando em trazer pinhão e quentão,
por exemplo”, finaliza Emilene.
E, no dia 27 de fevereiro os
organizadores da Feira irão realizar a 1ª Carnafeira – uma feira
temática voltada para o Carnaval.
Entre outros atrativos, a Carnafeira terá a apresentação de bandas locais.

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

A forma mais barata de fazer negócio!

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.
VENDO CHÁCARA
R$50.000,00 POR ALQUEIRE
Chácara próximo ao Itajara. Sítio
Mineiro 28 hectares equivalente a
12 alqueires. Pego casa no negócio.
Tel.:(42)9 9866-7531 após as 17hrs

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
SANTAGUA PARQUE AQUÁTICO; CNPJ – 19199281/000-81, torna
público que irá requerer ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná) a
Licença de Instalação do referido da Onça, na cidade de Santana do
Itararé – PR.

A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para ampliação de sua Unidade de
Beneficiamento de Leite instalada na rodovia PR 151, Km 279, Cep:
84165-700, Castro/PR.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO Estado do Paraná = EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – 30
(TRINTA) DIAS = do executado ADEMAR CORDEIRO DE ÁVILA –
CPF 039.724.329-41. 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 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, sob nº
0006285-68.2015.8.16.0064, em que é exequente COOPERATIVA
DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA – CRESOL
CASTRO e executados ADEMAR CORDEIRO DE ÁVILA e EMERSON BARBOSA DE ÁVILA, sendo que mediante o presente edital
CITA o executado ADEMAR CORDEIRO DE ÁVILA, inscrito no CPF
039.724.329-41, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que
no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, sob pena de penhora,
efetue o pagamento da dívida, na importância de R$ 10.494,42 (DEZ
MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), devidamente atualizada à data do efetivo pagamento, acrescidas de custas e honorários advocatícios no
valor de 10% do valor do débito. Ciente o executado de que, nos
Variedades
termos do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil, em caso de
pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios
poderão ser reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias,
contados na forma do art. 231 do Código de Processo Civil, poderá
o executado oferecer embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes.
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante depósito de trinta
por cento (30%) do valor total da execução, poderá ser requerido o
parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica o
executado advertido que a rejeição dos embargos, ou ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários
advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades
PROJUDI - Processo: 0008345-48.2014.8.16.0064 - Ref. mov. 130.1 - Assinado digitalmente por Sonia Cristina Ressetti Dahmer
previstas em lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Cas22/01/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: EDITAL DE CITAÇÃO
tro, Estado do Paraná, aos vinte e dois (22) dias do mês de janeiro
(01) do ano de dois e dezenove (2019). Eu, (Cleuza Marlene Resseti
Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino
por determinação do MM. Juiz de Direito. Cleuza Marlene Resseti
Guiloski Empregada Juramentada – Autorizada pela Portaria 02/2016

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.
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CRUZADAS

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!
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.
CUIDADORA DE IDOSOS
Se você está precisando de 'Cuidadora de Idosos'. (42) 9 9868-0185.
PRECISA-SE AUXILIAR
DE CONFEITARIA
Necessito de auxiliar de confeitaria.
Interessados ligar (42) 9.9963-2091.

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

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.

Touro: Pode desejar fazer algumas mudanças e se livrar do que
atrapalha seu sucesso. Interesse por
assunto misterioso ou segredo deve
crescer. Se está só, pode se interessar por alguém comprometido.

Escorpião: Bom momento
para colocar as obrigações em dia.
Talvez seja preciso fazer alguns
sacrifícios para alcançar suas metas.
Na paquera, tudo indica que as coisas ficarão meio devagar.

Gêmeos: Seu lado ambicioso
continua em alta e você pode se
envolver em novas áreas no trabalho. Planos para uma viagem contam
com ótimas energias.

Sagitário: Aposte no diálogo
para se entender com as pessoas,
inclusive no trabalho. A Lua em seu
paraíso astral deixa tudo animado e
aumenta a sua sorte!

Câncer: A vontade de tentar
algo diferente no trabalho se torna
mais evidente. Bom momento para
fazer planos. Com tanta coisa acontecendo, talvez tenha que se esforçar
para não deixar o par de lado.

Capricórnio: Concentre-se no
que precisa fazer e mostre que sabe
agir com responsabilidade. Aproveite
QUINTA-FEIRA,
para reunir os parentes
ou restaurar1O/08/20
as energias curtindo o seu cantinho.
No romance, os laços se fortalecem.

Leão: Logo cedo, será mais
fácil terminar coisas que ficaram pelo
caminho. Saia da rotina e faça algo
diferente com os amigos. Se está só,
pode se encantar com alguém que
conheceu há pouco tempo.

Aquário: Correr atrás dos seus
sonhos ajuda a renovar seu ânimo e
deixa este dia bem mais interessante.
Se tem compromisso, passeio ou
viagem rápida pode ser uma ótima
pedida.

Virgem: Assuntos de rotina
podem ocupar boa parte do seu
tempo. É hora de se livrar de tudo
o que não tem mais utilidade em sua
vida.

Peixes: As estrelas enviam
boas energias para as finanças e você
terá mais habilidade para colocar as
contas em ordem. Evite ficar sob os
holofotes.

RESUMO DE NOVELAS

MALHAÇÃO:
VIDAS
BRASILEIRAS
QUINTA-FEIRA, 1 /08/2013 | DIÁRIO CATARINENSE
���������� �� �������������������������������������
Sexta-Feira (08/02)
����������������
Gabriela implora para que
Rafael doe sangue para Flora. Leo���� �������� ����������������� !�"�� #��$�� ���������%&%'(�����
nor pede que Marcelo não ceda às
���������# � ���#������ � ����� )� � � ����* � �� � � � �#��
+!*,-.*/.!0!!!+�1 �%��)�� �����2���#��������3�/,.*.1.*1.1�-4*�
provocações de Solange. Bárbara
� � � � � � � �����(�������� 5��6�7�5�����#��8��(9:��%��9�%9������������;<%=���
sofre com o estado de Flora e pede
��>��'���%�������8������������������%�'*
perdão a Gabriela. Solange aborda
3�����7��8���������?(��������@�%�%��%�%�9��=�<9�%>��(��%=%�'��A%'9>%���
Leonor sobre possíveis mudanças em
�9<%�%>8�?(%�@���%��%��(;:��%�����B�9������;<%=����>9��>�����(�����%��C���������
sua carga horária no Sapiência. Flora
������ � �C������ � ��8 � ��D � �E � � !!!/ .F�./*4!+.*/*+,*!!,.8 � %> � ?(% � G
entra em cirurgia. Gabriela agradece
%&%?(%��% � ���# � ������ � �� ��# � % � %&%'(����� � ���������#
���#������������ )� ������*����%��)�� �����2���#���8��%����?(%
a Rafael, que decide deixar o hospi>%�9���% � � � @�%�%��% � %�9��= � � ��� �� � %&%'(����� � ���������# � ���#������
tal. Alex estranha a movimentação de
����� )� ������*���8�9��'�9�������#�����D��E�+!*,-.*/.!0!!!+�1 �%��)�� �
Rafael. Rosália confidencia a Maria
���2���#��������3�/,.*.1.*1.1�-48���(�=>%��%�%>�=(H���9�'%����%��I����D9��8
Alice e Pérola que pensa em abrir
@��� � ?(% � �� � @��:� � �% � ! � "��J�$ � �9��8 � '������� � �� � '9��KI�8 � ��D � @%�� � �% � @%�A���8
sua própria empresa. Leandro ques%L%�(%> � � � @�H�>%��� � �� � �;<9��8 � �� � 9>@���M�'9� � �% � �N � 1*!+-8! � "#��� � � �8
tiona Bárbara sobre Luís. Márcio e
��������� � ��� � � � � ��O� � ��#�����$8 � �%<9��>%��% � ��(�=9:��� � P � ���� � ��
%L%�9<��@�H�>%���8��'�%�'9�����%�'(�����%�A������9�����<�'��;'9������<�=����%�+!Q���
Alex comentam sobre o comporta<�=�������GD9��*��9%��%����%&%'(�������%�?(%8������%�>���������*�/4-8�R�+E8�����B�9H�
mento de Rafael. Fabiana se revolta
�%����'%�����9<9=8�%>�'�����%�@�H�>%����9��%H��=����@��:���%'=9����8����A������9��
com os colegas. Ao lado de Paulo,
��<�'��;'9�� � @��%�I� � �%� � �%�(:9��� � @%=� � >%���%* � #� � @��:� � �% � +F � "?(9�:%$ � �9��8
Gabriela revela a Alex e Márcio que
'�����������L��>��������*�4 +�����B�9H���%����'%�����9<9=8�@��%�I�����%&%'(�����
os gêmeos são filhos de Rafael.
�L%�%'%��%>D��H���P�%&%'(KI�8��9���9D(;����@����%@%��J�'9��%�9����(;����'�>�'B@9��

��
��������=%(:�����=%�%��%��%�9�5(9=��U9
�>@�%H�����(��>%���������(���9:����@%=��������9��!404!+,

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

Libra: Nesta sexta, a comunicação será a chave para se destacar no emprego. Você vai se sentir
melhor se tiver companhia. Se está
só, olhe mais ao seu redor e poderá
ter uma ótima surpresa.

O

����@%K���@��'%��(�9���%=%<���%�*��=�%����9<�>%��%8����=(H�������%>D��H��8�>%�9���%
�%@B�9����%���9����@���'%����" !Q$����<�=�������=����%&%'(KI�8�@��%����%���%?(%�9����
@��'%=�>%��� ��� ��%�����%� %>� ��G�,�"�%9�$� @��'%=���>%���9�8 ��'�%�'9�����%�'���%KI�
>��%���9�� %� �%�S(��� � �%�(>� @�� �'%��� ���� >J�*� 39'�� �� %&%'(���� � ��<%��9�� � ?(%� �
�%S%9KI������%>D��H��8��(��9���8�9���9>@=%>%��������@��'%=��8�@��%����'���%������
%=%<�KI� � ��� � A������9�� � ��<�'��;'9��8 � >(=�� � %> � L�<�� � �� � @���%8 � �=G> � �% � �(����
@%��=9���%��@�%<9�����%>�=%9*�����������������%����'9���%�%���>��'���%�������8
����������������8�����<9��%�%���9��"44$��9������>J���%�S��%9���"!+$���������%���9��%
�%:%��<% � "4!+1$* � �(8 � TTTTTTT � "�=%(:� � ���=%�% � �%��%�9 � 5(9=��U9$8 � �>@�%H���
�(��>%�����8�?(%����9H9�%98 ��(D�'�%<9�%����9���@��� ��%�%�>9��KI�������*��(9:��%
�9�%9��*

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

Áries: Será mais fácil resolver
pendências no empego de maneira
discreta. Aposte na diplomacia para
evitar atritos. Seu charme cresce
e você deve fazer sucesso tanto na
paquera quanto no romance.

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: PJLGA UY7XV TZU8V 75Q6R

(42)
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VERÃO 90
Sexta-Feira (08/02)
João tenta se explicar para Manu,
mas a menina vai embora do local.
Janaína promete dinheiro a Galdino,
caso ele descubra o paradeiro de Jerônimo. Moana se desculpa com João.
Álamo defende Diego e Catraca, e
manda Quinzinho soltá-los. Otoniel
conta a Janice que foi demitido. Janaína se propõe a ajudar a família de
Janice, se candidatando à vaga de
vendedora da confecção de Álamo.
Raimundo planeja novas estratégias
para o Baião de Dois. Janaína pega
roupas em consignação na confecção de Álamo para vender. Manu
se emociona ao escutar a música do
Vida Besta
Patotinha Mágica e com a declaração de amor de João na Maremoto
FM. Nicole pressiona Quinzinho
a terminar com Larissa. Jerônimo
conhece Mercedes e Quinzão. Mercedes desconfia de Jerônimo/Rojê.
Otoniel consegue resgatar a carteira

de Raimundo, que havia sido furtada.
Jerônimo conversa com Moana e se
surpreende ao ver Galdino caminhando em sua direção.
ESPELHO DA VIDA
Sexta-Feira (08/02)
André garante a Cris que irá resgatá-la da clínica. Ana e Flávio pensam em retornar ao Rio de Janeiro
com Cris. Bola e Daniela comemoram a simpatia e a simplicidade de
Gigi. André confronta Isabel, que
tenta entrar no hospital onde Cris
está internada. Ana e Flávio estranham encontrar Isabel na clínica.
Mariane procura Marcelo. Mauro
e Gigi se reencontram. Gerson dá
uma lição de moral em Sheila. Sheila
decide romper seu acordo com Isabel
e afirma que tem uma prova contra
a vilã. Alain visita Cris, que pede
para ler a carta de Julia para Piedade
novamente. Em sua terapia, Daniel
vislumbra o rosto de Cris/Julia, e
garante a Letícia que descobrirá a
identidade da moça.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-Feira (08/02)
Valentina se defende de Murilo,
e Jorge ajuda a patroa. As crianças explicam para Machado sobre
o sumiço de Feijão. Marcos Paulo
percebe o estado de Valentina e tenta
descobrir o que aconteceu. Murilo
avisa a Gabriel que tem um plano
contra Valentina. Júnior, Luz, Clotilde,
Peçanha e Machado procuram por
Feijão. Afrodite conta para Cristiana e
Diana sobre sua separação. Lourdes
Maria sai para jantar com Olavo. Mirtes proíbe as beatas de falarem com
Jurandir. Luz conversa com Aranha
sobre o estado de Sóstenes. Marilda
e Fabim se encontram na loja. Olavo
se lembra de onde conhece Firmina.
Olavo conta para Geandro que saiu
com Lourdes Maria.
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TRIO AVANÇAVA O CARRO CONTRA SUAS VÍTIMAS E DEPOIS PRATICAVA O ROUBO

Civil de Castro prende mais um
Divulgação

Pelo menos
seis crimes
foram
praticados

EMBRIAGUES AO VOLANTE

Motorista colide carro e
persegue outro veículo

Da Redação

Da Redação

No final da tarde de quarta-feira (6), policiais civis
rastrearam, monitoraram e
prenderam M.O., de 22 anos,
um dos autores dos roubos
que realizados nas primeiras
horas da manhã de domingo
(3).
Três indivíduos, em um veículo VW/Gol de cor branca,
cometeram quatro crimes de
roubo circunstanciado consumados e outros dois tentados. As vítimas, na Delegacia
de Polícia, em declarações
reconheceram N.A.P.L, de
19 anos, condutor do carro,
preso pela Polícia Militar em
flagrante.

Um homem de 35 anos foi
preso por embriaguez ao volante,
após envolver-se em acidente de
trânsito às 23h52 dessa quartafeira (6), na Javert Madureira,
Vila Rio Branco. Segundo a
Polícia Militar, o motorista do
Citroen C4 Pallas após colidir
com o automóvel Gol, passou a
perseguir os ocupantes do carro.

CARAMBEÍ

Mercado na Vila
Esperança foi
alvo de ladrões
Carambeí - Funcionários de
um mercado na Vila Esperança
ainda se recuperam do susto que
levaram, quando três ladrões
assaltaram o estabelecimento em
Carambeí. perto das 16 horas de
terça-feira (05).
Segundo a PM, a ocorrência se deu perto das 16 horas de
terça-feira quando um dos bandidos usou uma arma de fogo para
obrigar os funcionários a entregar
o dinheiro do mercado. A quantia
levada durante ação criminosa não
foi revelada.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, um aparelho celular e
diversos produtos que estavam nas
prateleiras do mercado acabaram
subtraídos pelos marginais.
Algumas pessoas teria dito,
segundo a própria polícia, que o
trio deixou o local a pé tomando
a direção da PR 151, rodovia que
liga o município à cidade de Ponta
Grossa e Castro.

PIRAÍ DO SUL

LESÃO CORPORAL

Segundo suspeito de avançar e depois roubar pessoas em Castro está trancafiado

Após diligências, M.O
acabou preso em casa, na
comunidade do Tronco, e foi
indiciado pelo delgado da
43ª DRP de Castro, Lucas
Mariano Mendes, como

incurso nos crimes de roubo
circunstanciado consumado,
roubo circunstanciado tentado, e associação criminosa.
O conduzido foi encaminhado até a Cadeia Pública

de Castro, na qual encontra-se à disposição da Justiça.
A equipe do Setor de Investigações e Capturas continua
realizando diligências para a
prisão do terceiro integrante.

EM IMBITUVA

Preso suspeito de matar taxista
Divulgação

Da Redação
Imbituva - Na quarta-feira
(6), policiais prenderam dois
suspeitos do crime que tirou a
vida de um taxista assassinado
a golpes de facão. Com isso,
a Polícia Civil de Imbituva
elucidou o crime de latrocínio
registrado no domingo (3) no
município.
No final de semana, o
taxista foi chamado para
uma corrida até o bairro Vila
Nova. Chagando ao destino,
os dois passageiros obrigaram a vítima a seguir adiante
e anunciou o assalto. O
motorista ainda tentou fugir,
mas foi alcançado e atingido
por golpes de faca e facão
no pescoço e no pulso, morrendo na hora. A dupla ainda

Da Assessoria
Um adolescente foi apreendido e dois homens acabaram presos pela Polícia Militar
de Prudentópolis, apontados
como sendo eles os torturadores de um idoso durante um
assalto. O crime aconteceu na
zona rural da cidade, localidade de Herval.
Para a Polícia Militar, a

Um rapaz de 28 anos foi
ferido a golpe de facão por volta
da zero hora e trinta minutos
dessa quinta-feira (7) na Rua
Francisco Silva Canha, Bairro
Jardim Alvorada. A vítima transitava em via pública, quando foi
atingida por uma pancada em sua
cabeça e desmaiou. Ela relatou às

autoridades, que momento antes
teria visualizado diversas pessoas
em via pública em posse de ripas
e facões, porém, ao acordar não
havia mais ninguém no local. A
vítima foi encaminhada por familiares à casa hospitalar com um
corte na cabeça e depois não se
soube mais o seu paradeiro

EM CASTRO

Um rapaz de 24 anos foi
encontrado em óbito em sua residência, vítima de enforcamento.
A ocorrência foi registrada perto
das 9 horas da manhã dessa
quarta-feira (6), em uma residência localizada na Avenida Dr.
Autor do assassinato teria usado um facão
fugiu com o veículo, mas
capotou logo na sequência e
seguiu a pé.
As investigações identificaram os dois detidos como
os principais suspeitos do

crime – um deles é menor
de idade e foi apresentado ao Ministério Público.
O segundo acabou preso
durante a noite de quartafeira.

Polícia Militar prende dois
suspeitos de torturar idoso

Piraí do Sul - O posto policial
rodoviário de Piraí do Sul registrou
na terça-feira (5), por volta das
18h40, mais precisamente na PR
090, km 155+800m, acidente
complexo envolvendo um veículo
Volvo/FM 540, novo, sem placa,
conduzido por C.A.L, 47 anos. A
condutora do veículo foi encaminhada ao hospital de Pirai do Sul
com ferimentos leves.

Vítima recebe pancada
na cabeça e desmaia

Morador tira a vida
por enforcamento

PRUDENTÓPOLIS

Motorista de
caminhão se fere
na PR-090

Já próximo a 3ª Cia da PM, o
passageiro do Gol desceu do veículo e correu até a unidade militar
para pedir ajuda. A equipe policial acabou detendo o condutor
do C4, que apresentava sinais de
embriaguez. Foi realizado o teste
de etilômetro, o qual acusou o
valor de 0,79 mg/l. Diante aos
fatos, o condutor foi encaminhado à delegacia da polícia civil
para as devidas providências.

vítima foi amarrada e torturada
pelos sem piedade. Os bandidos reviraram a casa em busca
de dinheiro e objetos de valor
e fugiram. Logo após serem
comunicados do crime, foram
realizadas buscas por toda a
região e dois homens foram
presos pouco tempo depois.
Um adolescente também foi
apreendido suspeito de participação no caso.

Bandidos
amarram e torturam
idoso sem piedade
Com os suspeitos, foram
apreendidas armas, dinheiro e
outros objetos que seriam produtos de roubo. O caso será
investigado pela Polícia Civil.

Ronie Cardoso, no Bairro Perpétuo Socorro.
A polícia científica foi acionada e a vítima foi encaminhada
ao Instituto Médico Legal (IML)
do município de Ponta Grossa. A
causa mais provável foi suicídio.

SEM CNH

Jovem é detido quando
praticava cavalo de pau
Equipe policial em patrulhamento pela Avenida Miguel
Couto, no Bairro Lacustre, avistou por volta das 16h50 de terçafeira (5), um veículo Golf, de cor
preta, realizando manobra perigosa em via pública, identificada
como 'cavalo de pau'. Realizada
a abordagem, foi identificado que
o condutor tinha 19 anos e além
de não ser habilitado, o passa-

geiro era um adolescente de 12
anos. Outra infração identificada
é que ambos não utilizavam cinto
de segurança. Diante aos fatos,
foram lavradas as notificações
de trânsito pertinentes e encaminhado o jovem ao cartório da
polícia militar para a lavratura do
termo circunstânciado. O adolescente ficou aos cuidados do Conselho Tutelar de Castro.

PM apreende munições
A Polícia Militar de Ventania, prendeu um homem
suspeito de contrabando na
quarta-feira (6), durante cumprimento de mandado de busca
e apreensão no distrito de Novo
Barro Preto.
No local os policiais encontraram cem munições, uma

caixa com cigarros contrabandeados e cinco cartelas de
medicamentos utilizados como
estimulante sexual. O homem
foi encaminhado até a delegacia
da Polícia Federal, enquanto
os materiais contrabandeados
foram levados para a sede da
Receita Federal.
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* Eventos sociais, festas e aniversários, conte para nós no publicidade@paginaum.com ou pelo
WhatsApp 9 9972-0758
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Liege Siqueira com seu charme e beleza na Capital Nacional do
Leite. O registro foi na Festa da Cerejeira do ano passado, e
pela sua beleza ela foi eleita a Garota D+ dessa edição

Trocaram alianças

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Gerson Beck entrega a Rafael Rodrigo Cordeiro o Onix da
Promoção Sonhos de Natal. Na foto eles dividem a atenção
com os funcionários da Play Beck, loja em que o cupom foi
sorteado, e do presidente da Acecastro, Anderson Gomes
Divulgação

Em ritmo de
parabéns, o
ex-secretário
de Indústria e
Comércio de
Ponta Grossa,
Paulo
Carbonar,
comemorou seu
aniversário na
quinta-feira (7).

Trocaram alianças para a mão esquerda, em emocionante cerimônia conduzida pelo Padre Roberval Mulhstedt
na Igreja Matriz Santana, em Castro, Lorena Chagas Poletti e Jardel Neri, no dia 2 de fevereiro. Ela, filha de
Mari Santina Chagas Lima Poletti e Wilson Silvestre Poletti e ele, de Terezinha Talach Neri e Joaire de Ávila Neri
Divulgação / Arq. Pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

Sábado
(9) será
especial para
Rosimeri
Mathiel
Daniuk que
estará de
aniversário.
Ela trabalha
na CCR
Rodonorte

Isabelle
Marcondes
prepara-se para
comemorar a
chegada de
seus 15 anos e
assim, participou de ensaio
fotográfico
recentemente
com Fabiana
Guedes
Divulgação / Fabiana Guedes
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Quem esteve viajando pela costa brasileira
no MSC Seaview foi a família Mayer.
Na foto o nosso colunista Reinaldo Mayer
com a esposa Tereza e a filha Fernanda
Divulgação / Arq. Pessoal

Na maior descontração,
o registro da jornalista
Edilene Santos Ogura
que comemora mais
um aniversário no dia 9

O casal
Giane Santos
Carneiro Lobo
e Jeferson
Carneiro Lobo
comemora a
espera por sua
filha Beatriz.
Giane foi
maquiada
para seu
ensaio por Ana
Luiza Lemos

OITO BANDAS EM DOIS DIAS

Parque realiza neste final
de semana a Guartelada
Rock, Blue, Sertanejo e
Eletrônica. Seja qual for o
ritmo e o gosto que você curte,
o Parque Pousada do Canyon
Guartelá estará promovendo
neste sábado e domingo (10),
a 'Guartelada Musical'. Serão
oito bandas que levarão o melhor da música.
Para quem quiser curtir os
dois dias de festa, pode usufruir
as instalações do camping a R$
70. Caso queira ir apenas em
um dia, o passaporte para o

parque é de R$ 45.
Vale destacar que o show no
sábado começa às 14 horas e
segue até às 2 horas da manhã.
No domingo tem início às 11 e
termina às 18 horas.
Quem for ao parque, poderá também curtir os quatro
toboáguas e uma piscina com
um milhão de litros de águas,
além de muita área verde para
passear e também meditar.
Informações pelo (42)
3232-5233.

Divulgação
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Mil vivas para Adriano
Santos que aniversariou
na quinta-feira (7).
Ele é radialista
na Rádio Castro

Ainda em
tempo de
parabenizar
Amauri e
Mariana, que
estrearam
alianças
na mão
esquerda em
cerimônia
realizada no
dia 20 de
janeiro

08/02

Marcos Roberto
M. dos Santos
Joice da Costa Kremer
Alessandro Bueno
Luan Silva
Edilene Santos

09/02

Ana Rosa Carneiro de Souza

10/02

Elaine R. Benndorf
Marlyana de Santis

11/02

Iolanda Brisky
Raquel Rolin Carneiro
Lohana Mainardes
Leandrina Castro
Liane Paz
Luiz Carlos Milleo
Silvio Prandel

