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Divulgação

POSITIVO ENTRA EM CENA

NESTA QUARTA-FEIRA

Divulgação

Na sexta-feira (8), o professor Renato Ribas Vaz, um dos
fundadores do Grupo Positivo
e que assumiu a Direção Geral
do Curso Positivo em Ponta
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Sandro Alex assume
oficialmente a pasta da
Infraestrutura e Logística

Sandro Alex Cruz de Oliveira, hoje licenciado
do cargo de deputado federal, assume oficialmente nesta quarta-feira (13) a Secretaria Estadual
de Infraestrutura e Logística. A cerimônia que
contará com a presença do governador Ratinho
Junior, acontece às 9 horas, no Salão de Atos do
página 3
Palácio Iguaçu.			

Grossa, reuniu a nova equipe
de professores que iniciaram na
segunda-feira (11), as aulas da
nova unidade do Cursinho em
página 4
Ponta Grossa.
Divulgação / Sandro A. Carrilho

EM LUTO

zona verde

Padre Cavanis
morre na Bolívia
aos 91 anos

Reajuste de
50% no Estar
não agrada

Divulgação

Após a Prefeitura de Castro
anunciar que haverá aumento nos
valores cobrados na área de estacionamento regulamentado (zona verde) do município, surgiram diversos
questionamentos, sobretudo entre
comerciantes e representantes do
comércio castrense. Preocupados
com a possibilidade de a medida

mÁRIO Merotto

Morreu na manhã ( horário
da Bolívia) de segunda-feira
(11), padre Mário Merotto,
aos 91 anos, em um hospital
de Santa Cruz de La Sierra,
na Bolívia, onde encontravase internado. Era o único
sacerdote ainda vivo e que
fez parte da comitiva dos três
primeiros padres italianos que
página 5
vieram ao Brasil.

trazer impactos negativos para
o comércio local, empresários
têm procurado pelo diretor de
Segurança Pública do município,
Antonio Sergio de Oliveira, para
questionar e propor, principalmente, que o acréscimo, de 50%, não
ocorra de uma só vez, conforme foi
anunciado.		
página 5

Divulgação / Soldado Pinheiro

EM CASTRO

30 jovens em
'Uma Noite
na Holanda'

reajuste estará na multa pela falta do cartão

trio é preso pela PM

página 5

TAMBÉM EM TIBAGI

2.500 alunos são esperados

NA CASTROLANDA

EM PALMEIRA

Secretaria de
Saúde recebeu
novos veículos

Mais de 150
carros antigos

Divulgação

Divulgação

Divulgação

NOITE DE SÁBADO

Tiroteio entre
rivais acaba
em prisões
Duas pessoas vítimas de disparos de arma de fogo deram entrada
na UPA de Castro, por volta das
23 horas de sábado (10), isso
após tiroteio entre grupos rivais
e perseguição da polícia a um
dos carros que teria avançado a
preferencial. Interceptados por
policiais militares em frente ao
Hospital Ana Fiorillo Menarim,
três rapazes relataram que um dos
página 7
baleados seria irmão.

AGORA PEGA O TOLEDO

Operário empata
e se classifica

secretaria é contemplada

Dois novos veículos foram
integrados a frota da Secretaria de Saúde de Palmeira,
na manhã de quinta-feira (7).
Os dois carros, modelo Ford
Ka, foram adquiridos com recursos do Governo do Estado
do Paraná, para o transporte
página 4
sanitário.

EM PALMEIRA

evento movimentou Castrolanda

Os amantes de carros antigos puderam aproveitar o domingo de sol e calor
para apreciar e expor diversos modelos
de veículos em Castro. Promovido pelo
Centro Cultural Castrolanda, o evento
página 5
agradou! 		

Sete ruas passam por
obras de pavimento
página 4

cmeis estão retocando a pintura das calçadas

Cerca de 2.500 alunos retornam
as aulas em toda a rede municipal
de ensino na quinta-feira (14). Algumas escolas e Centros Municipais
de Educação Infantil (CMEIs) estão

sistema de monitoramento

Prefeitura de Carambeí
recebeu câmeras
página 4

preparando o ambiente escolar para
melhor receber os alunos nesse início
de ano letivo, além das aulas de boasvindas, feita de forma individual por
página 4
cada professora.

O Operário Ferroviário empatou com o Coritiba em 2 a 2, na
tarde deste domingo (10), pela
última rodada da primeira fase do
Paranaense. Com o resultado, o
alvinegro chegou a nove pontos e
página 4
se classificou.

NA BR-376

Motorista de Fit bate de frente
com caminhão e morre
página 7
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

EMPRESÁRIO INSATISFEITOS
Já era de se esperar, mas não se sabia que causaria tanto descontentamento. A notícia de reajuste (de
50%) nos valores cobrados na área de estacionamento regulamentado de Castro (Zona Verde) aborreceu
empresários e representantes do comércio castrense. Eles estão vendo na medida, uma probabilidade de
o comércio, já combalido em certas épocas do ano por resquícios da crise, sofrer mais perdas. O fato é
que muitos castrenses já deixam de comprar em Castro para deixar seus recursos em cidades como Ponta
Grossa, e, lá as taxas do estacionamento são mais baratas, ou seja, esse pode ser mais um motivo para
a troca de cidades na preferência dos castrenses. Isso os empresários, grandes pagadores de impostos
municipais, não estão achando nada favorável.

RATINHO QUER ECONOMIA DE R$ 30 MILHÕES
COM REFORMA ADMINISTRATIVA
O Governo encaminhou nesta terça-feira (12) para a
Assembleia Legislativa a primeira parte do projeto de reforma
administrativa. Nesta fase, serão tratadas apenas da redução
do número de secretarias. Outras duas etapas estão previstas.
A próxima será dedicada à junção de autarquias e a seguinte
sobre a estrutura física do Estado. Tudo somado, o governador
Ratinho Junior espera uma economia de R$ 30 milhões por
ano aos cofres públicos.
A fase inicial da reestruturação do Estado foi apresentada
previamente a lideranças do Legislativo pelo chefe da Casa
Civil, Guto Silva, e pelo secretário de Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge. No encontro, Guto Silva pediu apoio aos
deputados, defendendo que o enxugamento tornará a máquina
mais eficiente, e disse que o governo dará o tempo necessário
para que o projeto seja debatido no parlamento.
FRANCISCHINI
GANHA A CCJ
Embora a eleição, oficialmente, aconteça na terça, o
Delegado Francischini já começou a dar entrevistas como presidente eleito da Comissão de
Constituição e Justiça, a principal da Assembleia Legislativa.
Atribuiu sua vitória, entre outros
fatores, ao "papel decisivo" do
líder Hussein Backri, e disse
que que trabalhará na celeridade dos projetos do governo.

bleia Legislativa, Ademar
Traiano, brincou com os seus
pares em relação à formação
das comissões permanentes
da casa. Sobre a de segurança pública, pediu que
todos os escolhidos atuem
“desarmados”. “Principalmente com espírito desarmado”, disse.
MAIS UMA DENÚNCIA
Fim de semana agitado
para as empresas de pedágio do Paraná e vários agentes públicos. No domingo,
a Justiça Federal aceitou
denúncias e tornou réus o
ex-governador Beto Richa
e mais 32 pessoas na Operação Integração, desencadeada pela Lava Jato, que
investiga pagamento de propinas a agentes públicos por
empresas de pedágio. As
acusações são de corrupção
passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

DERROTA AMARGA
Antes de Francischini falar,
o deputado Nelson Justus, que
também disputava o cargo, foi
à tribuna anunciar sua desistência da disputa. O discurso
de Justus, cheio de mensagens
cifradas, chamou a atenção por
expressões como ameaça, silêncio e palavra empenhada. Ele
exercia a presidência da CCJ
desde 2011.
NOVAS EMPRESAS
O governador Ratinho
Junior informa que o Estado
prospecta investimentos de 40
empresas que já demonstraram
interesse em abrir ou ampliar
plantas no Paraná. Segundo
ele, apenas uma grande companhia quer aplicar R$ 1,5 bilhão
para erguer uma nova fábrica
no Paraná.

POSSE
Quatro secretários de
Estado tomam posse esta
semana: Marcio Nunes
(Desenvolvimento
Sustentável e Turismo), Ney
Leprevost (Justiça, Família
e Trabalho), Sandro Alex
(Infraestrutura e Logística) e
João Carlos Ortega (Desenvolvimento Urbano).

COMISSÃO DE
SEGURANÇA
O presidente da Assem-

Comer a cada três horas funciona?
* Sabina Donatelli
Essa é uma questão individual
que não segue uma regra. Pelo
contrário, cada organismo trabalha
de uma forma, sendo assim, cada
situação é única. É importante ter
em mente que a consciência vem
acompanhada de informação e que
uma boa dieta vai privilegiar o tipo
de cada pessoa.
Um estudo realizado na Universidade de Maastricht, na Holanda,
em 2012, revelou que comer muitas vezes ao longo do dia eleva os
níveis de glicose no sangue. Sendo
assim, o ideal é não manter pequenas refeições em curtos períodos.
Também é necessário respeitar o organismo para não forçar
a alimentação, e manter uma boa
relação com o que se come. Definitivamente, se você acorda sem
fome não deve forçar a comer o
café da manhã. Esses são sinais
que o corpo dá. Já se você acorda
com fome, precisa se alimentar.
Resumindo não existe uma regra e
a função do nutricionista é trabalhar
cada tipo individualmente.
Um estudo mais recente,
desenvolvido pelo biologista celular e Nobel de Medicina de 2016,
Yoshinoti Ohsumi, pesquisador na
Universidade de Tóquio, analisou o
processo natural do corpo humano
revelando que é necessário haver
pausas extensas entre uma refeição
e outra a fim de atender o tempo
que o organismo precisa para processar os alimentos. Conhecida
como autofagia, uma espécie de

autocontrole das próprias células que se reciclam conforme são
degradadas, formando um ciclo de
renovação.
O mesmo vale para a água. A
quantidade de água diária é proporcional ao peso da pessoa. Beber
três litros de água ao dia não é
necessariamente saudável para
todo mundo.
Ainda sobre a quantidade de
água, saiba que o consumo deste
líquido em jejum não tem nada a
ver com saciar a fome, e que beber
água pela manhã tem outra função:
ajudar o processo intestinal. Beber
água em jejum é bom para neutralizar o ácido do estômago que
ficou "ressecado" durante o tempo
de sono. Se a água estiver morna é
ainda melhor porque a temperatura
ajuda a relaxar a alças do intestino
e o estômago.
Por fim entenda que você é único
e seu corpo pede um tratamento
exclusivo. A parte boa dessa história
é que ele está sempre te dando dicas
do que funciona e o que é melhor
evitar. Você precisa aprender ouvir.
Mas se ainda assim tiver dúvidas,
consulte um nutricionista.
* Sabina Donadelli é apaixonada pelo poder dos alimentos
Formada e pós-graduada em
Nutrição, a profissional alia
seus conhecimentos da escola
clássica com estudos da fitoterapia e dietoterapia oriental,
como a chinesa e a indiana.

'ACORDA CASTRO'
Curiosamente, o responsável pelo 'Acorda Castro',
que levava às redes sociais o
cotidiano e os desmandos do
governo Moacyr Elias Fadel
Junior, agora é comissionado
da Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, no cargo
de Superintendente de Geo
processamento - Simbologia CC3. Desde o dia 7 de
fevereiro, Cristiano Moreira
do Nascimento, ou Cristiano
Moita, faz parte do time de
Moacyr e cia. Nomeado pelo
Decreto nº 038/2019, ele
fica subordinado a Emerson
Fadel Gobbo, titular da pasta
e primo do prefeito. Acorda
Castro!!!
DEMITE 20
Uma das empresas mais
conceituadas no setor de
pesquisas, a Fundação ABC,
de Castro, mandou dez para
casa. As demissões seriam um
ajustamento dentro do quadro
operacional, e não estaria relacionada a uma possível crise.
BRF VAI PARAR
Pelo menos duas linhas de
produção da BRF, empresa
que reúne a Perdigão e a
Sadia, devem parar por 60
dias em Carambeí. Para não
prejudicar os funcionários,
férias coletivas durante esse
período. O motivo estaria
relacionado ao novo embargo
às exportações de carne de
frango.
SANDRO ASSUME
O deputado federal licenciado Sandro Alex assume
na manhã dessa quarta-feira
(13) a pasta da Infraestrutura e Logística do Paraná,
em cerimônia festiva no Palácio Iguaçu. É a primeira vez,
em mais de 30 anos, que
um governador reconhece os
Campos Gerais, concedendo
a um político daqui uma
secretaria de tamanha grandeza. Claro que a região já foi
contemplada, recentemente,
com outras pastas, a exemplo
do Esporte e Turismo (João
Barbieiro) e Ciência e Tecnologia (João Carlos Gomes),
mas nenhuma com tanta
expressão.

MOACYR SONHOU
A pasta que Sandro Alex
assume é a mesma que um
dia Beto Richa prometeu para
Moacyr Elias Fadel Junior
(MDB), mas que acabou
dando para o seu irmão Pépe
Richa. Na ocasião, revoltado
com a 'falta de lembrança',
Moacyr rompeu com o governador recém eleito.
NO GRITO
Não seria nada mal se
os coletivos urbanos da Viação Cidade de Castro passassem por uma inspeção.
No sábado, um ônibus não
conseguiu fechar a porta por
que o elevador que subiu com
um cadeirante acabou emperrando. Todos tiveram que trocar de ônibus. Com a troca,
pensou-se que os problemas
estivessem resolvido, mas
foi a vez da campainha não
funcionar. Em cada estação,
os passageiros precisavam
'gritar' para que o motorista
parasse no ponto.
FÁTIMA ARRUMA CASA
A presidente da Câmara
de Castro, Maria de Fátima
Barth Antão Castro, está realizando uma verdadeira faxina
no prédio da Casa de Leis,
além de promover capacitação
e treinamento para servidores,
e também para vereadores,
durante essa semana. Antes
de assumir, ela já tinha prometido mudanças, e já colocou a
mão na massa. Mandou para
casa um advogado de pouca
produtividade, determinou a
pintura do prédio com cores
alegres, além do conserto de
goteiras, e planeja construir
anexo à Câmara Municipal um
espaço da memória.
VISITA TÉCNICA
No final de janeiro, em
meio às férias, Fátima promoveu uma visita técnica ao
Arquivo Estadual e a Casa da
Memória, em Curitiba. Acompanhada de alguns funcionários da Casa e dos vereadores
Paulinho Farias, Maurício
Kusdra e Antonio Sirlei Alves
da Silva, ela disse ter ficado
encantada com o cuidado
que se tem com a história.
Inclusive ganhou livros para o
futuro acervo da Casa.
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
12/02

Clima

Temperatura

Umidade

26 ºC
18 ºC

84%
86%

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva. À noite, temporal.

Quarta
13/02

24

ºC

17 ºC

96%
96%

Nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite garoar.

Quinta
14/02

21 ºC
14 ºC

94%
94%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 11/02/2019
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PASTA É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DO GOVERNO RATINHO JUNIOR

Sandro Alex assume Infraestrutura
Divulgação

Ratinho Junior
prestigiou o
Campos Gerais
ao escolher
Sandro Alex
Da Redação
Sandro Alex Cruz de Oliveira, hoje licenciado do cargo
de deputado federal, assume
oficialmente nesta quarta-feira
(13) a Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Logística. A
cerimônia que contará com a
presença do governador Ratinho Junior, acontece às 9 horas
no Salão de Atos do Palácio
Iguaçu. No mesmo local, toma
posse também o diretor-geral
do Departamento de Estradas
de Rodagem, Coronel João
Alfredo Zampieri.
Formado em Direito pela
Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), Sandro Alex
que é radialista e empresário,
fez curso de Liderança Pública
na Georgetown University, em
Washington, nos Estados Unidos. Eleito para o terceiro mandato de deputado federal foi o
mais votado entre os deputados

“

O governador me
passou a determinação de construir
e projetar uma
infraestrutura no
Paraná capaz de
sustentar o crescimento econômico
do nosso estado
para as próximas
décadas
De deputado licenciado à super secretário

que buscaram a reeleição no
Paraná.
Na Câmara Federal, Sandro Alex foi vice-presidente e
representante do Paraná no
Conselho de Ética da Câmara
Federal. Foi o quarto deputado
mais bem avaliado do país no
Ranking da revista Veja e considerado o oitavo melhor depu-

tado do país pelo Núcleo de
Estudos do Congresso e 8º do
país.
Quando do convite
O secretário disse na ocasião em que foi convidado a
ocupar a pasta da Infraestrutura e Logística, que o convite
feito pelo governador eleito

veio junto com a responsabilidade de a área de infraestrutura e logística ser um dos
principais pilares da próxima
gestão. “Tenho muito orgulho
desse convite e sei da responsabilidade que estou assumindo.
O governador me passou a
determinação de construir e
projetar uma infraestrutura
no Paraná capaz de sustentar
o crescimento econômico do
nosso estado para as próximas
décadas”, destacou.

Governo quer investir em biomassa
O Governo do Paraná quer
estabelecer parcerias entre a
Copel e grandes empresas para
gerar energia a partir de biomassa. O assunto foi debatido
durante o Show Rural, em Cascavel, em reunião com o diretorpresidente da Copel, Daniel
Pimentel Slaviero; o secretário de Estado da Agricultura e
Abastecimento, Norberto Ortigara; empresários, prefeitos e
o diretor executivo do programa
Oeste Desenvolvimento, Danilo
Vendrúsculo.
O entendimento é que esse
modelo de exploração da biomassa seria o ideal para atender as regiões Oeste e Sudoeste
do Paraná. Essas localidades se
transformaram no maior polo
de produção de proteína animal
do Brasil e podem aproveitar
esse potencial para gerar energia limpa e renovável.
No encontro, foi enfati-

zado que todos os projetos de
ampliação das empresas transformadoras de proteína vegetal em proteína animal têm a
energia elétrica como um dos
principais insumos. A Organização das Cooperativas do
Paraná (Ocepar) entregou um
documento com propostas para
ampliar a geração e melhorar a
rede de distribuição de energia
elétrica no Estado.
De acordo com o secretário
Norberto Ortigara, o potencial que a região Oeste tem
de crescer é de 6% ao ano, só
com os projetos das empresas
transformadoras nas áreas de
suínos, aves, leite e de peixes.
“Estamos atrasados no tipo do
aproveitamento racional da biomassa”, afirmou.
Crescem mais
O diretor-presidente da
Copel, Daniel Slaviero Pimentel, reconheceu a importância
do tema e se comprometeu com

um plano de estímulo à produção de biomassa que foi relatado durante o encontro.
Segundo Pimentel, é fato é
que as regiões Oeste e Sudoeste do Estado crescem muito
mais que a média do Paraná e
do Brasil. “É um crescimento
em alta tecnologia, com automação e uma energia de qualidade se torna pré-requisito para
continuar crescendo”, afirmou.
Pimentel antecipou que, por
determinação do governador
Carlos Roberto Massa Ratinho
Júnior, a Copel vai recuperar
esse atraso e fará os investimentos necessários, conforme
autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
“A Copel não pode se dar ao
luxo de perder grandes clientes”, disse.
Potencial
O Paraná dispõe de um
potencial de 3.700 Megawatts
de potência só com a explora-

ção de biomassa, disse o engenheiro químico da Diretoria de
Desenvolvimento de Negócios
da Copel, Gustavo Ortigara.
Os projetos de produção de
energia elétrica renovável, com
a destinação adequada de resíduos podem ser executados
a partir de parcerias entre a
Copel e as empresas da iniciativa privada, explicou.
Entre as fontes de biomassa
prospectadas pela Copel, estão
basicamente quatro segmentos:
aproveitamento de resíduos
do setor sucroenergético e de
outras culturas que poderiam
proporcionar geração de 1.500
MW; aproveitamento de biomassa florestal (potencial 1.000
MW); aproveitamento de biogás
da agropecuária, agroindústria,
de aterros sanitários (potencial
para gerar mais 1.000 MW);
aproveitamento de resíduos
sólidos urbanos e industriais
têm capacidade de geração de
200 MW de potência.

GOVERNADOR DO PARANÁ OUVIU AS DEMANDAS

Consórcios facilitam auxílio aos municípios
Divulgação

Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior se reuniu nesta
segunda-feira (11), no Palácio
Iguaçu, com prefeitos da Associação dos Municípios do Médio
Paranapanema (Amepar), que
congrega 22 cidades e uma população de cerca de 1 milhão de
habitantes. Ratinho Junior ouviu
as demandas dos prefeitos e apresentou os projetos de governo em
diferentes áreas.
Ele destacou que os consórcios intermunicipais são uma
das alternativas para facilitar o
trabalho do Governo do Estado
junto aos municípios. “A grande
solução para todos nós, Governo
do Estado e prefeituras, é trabalhar com consórcios. É uma boa
estratégia para otimizar recursos
e atender o máximo de pessoas”,
disse o governador. “Vamos
valorizar bastante os consórcios
municipais, que podem atender as
áreas da saúde, segurança, obras,

Hospital Municipal recebe
R$ 1 mi em equipamentos
Divulgação

Deputado Aliel Machado entrega equipamentos para Hospital

PARA AMPLIAR OFERTA DE ENERGIA

Da Assessoria

COM EMENDA DO DEPUTADO ALIEL

Ratinho se reuniu com prefeitos da Amepar
maquinários, tecnologia e iluminação pública”, salientou.
Ratinho Junior apresentou propostas para geração de
emprego nos municípios, com
a reformulação do programa de
incentivos para fortalecer os polos
econômicos regionais e facilitar a
instalação de empresas em municípios com baixo IDH. Também
explicou que o Governo do Estado
lançará um pacote de revitalização
de rodovias e formará um banco
de projetos de infraestrutura para

resolver os gargalos nas regiões.
Reivindicações
Entre as solicitações apresentadas pelos prefeitos estavam
questões como desenvolvimento
regional, melhoria da infraestrutura
e duplicação de rodovias, licenciamento ambiental, segurança
pública, entre outros. “Esta reunião
nos deu a oportunidade de ouvir a
realidade local. Grande parte das
reivindicações já conhecemos,
mas é muito mais produtivo estar

próximo e ouvir essas demandas”,
afirmou Ratinho Junior.
Para o presidente da Amepar
e prefeito de Arapongas, Sérgio
Onofre, os municípios precisam
trabalhar de forma conjunta com
o governo em busca de soluções
que melhorem a vida da população. “Saímos daqui com uma
visão positiva do encontro. O
governo está começando e pôde
ficar sabendo dos problemas
regionais, de cada municípios.
Isso é muito importante para o
governo ter um caminho por onde
seguir”, disse.
O prefeito de Cambé, José
do Carmo, afirmou que a reunião
foi importante para os prefeitos
conhecerem o perfil da gestão e
alinharem, junto com o governo,
as propostas para a região.
“Conhecemos um perfil de como
a gestão vai acontecer ao longo
desses quatro anos, baseada fundamentalmente na parceria e no
desenvolvimento integrados com
os municípios”, disse.

Da Assessoria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) participou
na manhã desta segunda-feira
(11)da entrega de equipamentos para o Hospital Municipal
Amadeu Puppi. Os equipamentos foram adquiridos com parte
de uma emenda de R$ 1,5
milhão de reais indicada pelo
parlamentar ainda em 2015,
no seu primeiro ano de mandato. Do total foi licitado até o
momento R$ 1 milhão.
Acompanhado da mãe,
Aliel falou da importância dos
equipamentos para o atendimento à população que mais
precisa. “Hoje é um dia muito
importante pra mim. Quem me
conhece sabe quantas vezes
eu passei a madrugada com
a minha mãe sendo atendida
neste Pronto Socorro. Sei da
dedicação de cada funcionário
aqui para dar o seu melhor. Por
isso a importância que terão
estes equipamentos para a
população. Ressaltando sempre
que isso é um direito da comunidade, não é nenhum favor”,
lembrou ele.
A entrega foi feita com a
presença da vice-prefeita Elizabeth Schimidt, da secretária
de Saúde do município, Angela
Pompeo, de diretores da Saúde

e de funcionários. Do valor
licitado até o momento, foram
adquiridos equipamentos como
aparelho de Raio-X de última
geração (com transmissão de
diagnóstico em poucos segundos via rede), aparelho para
hemodiálise, aparelho de anestesia com monitor, mesa cirúrgica mecânica, monitores para
o Centro Cirúrgico, ultra-som
para cárdio e exames avançados, além de dezenas de outros
equipamentos menores.
“É um hospital público, que
atende quem mais precisa e
por isso precisa de investimentos. Procuramos fazer a nossa
parte. O nosso mandato é o
que mais trouxe recursos para
a secretaria de Saúde de Ponta
Grossa. Há poucas semanas
entregamos uma ambulância
pro SAMU e também carros
para a secretaria. Estamos
focados em atender os interesses da nossa cidade e também
da região dos Campos Gerais”,
destacou Aliel.
A secretária de Saúde agradeceu ao deputado pela parceria. “Temos muito a agradecer
ao Aliel. Além desses equipamentos que são fundamentais,
tem mais coisas chegando aí
com a ajuda dele, que tem nos
auxiliado sempre que precisamos”, disse Angela.

PARA AS PREFEITURAS

Portal vai agilizar pedidos
O Portal dos Municípios do
Estado do Paraná (portaldosmunicipios.pr.gov.br) já está à
disposição das 399 Prefeituras
do Estado e vai agilizar o encaminhamento dos processos de
liberação de recursos a projetos
de infraestrutura nas cidades
paranaenses.
A ferramenta estabelece um
canal de comunicação entre o
corpo técnico da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Urbano e Serviço Social Autônomo (SEDU e Paranacidade)
com as Prefeituras e tem como
objetivo armazenar as legislações
municipais e suas mudanças,
além da documentação necessária ao andamento de cada processo.
“O serviço ganha agilidade
e transparência. Podemos saber
quais municípios estão com a
documentação em dia, além
de identificar eventuais falhas
processuais para orientar os
técnicos dos municípios nas correções que forem necessárias”,
explicou a diretora de Operações
do Paranacidade, Camila Mileke
Scucato. “Um item não atendido,
por exemplo, poderá levar a não
aprovação de pedidos de financiamento”, afirmou.
Segundo ela, os municípios
que não preencherem a Declaração de Vigência do Plano Diretor Municipal ficam impedidos
de obter empréstimos no âmbito
do Sistema de Financiamento
aos Municípios (SFM). Essa
condição já está em vigência
desde o dia 8 de fevereiro. “Com

as informações que já temos, é
possível constatar que 180 dos
399 municípios estão com os
seus Planos Diretor Municipal
vencidos e precisam de revisão.
Outros 74 terão seus planos vencidos de hoje até o fim do ano
que vem”, adverte Scucato.
Os técnicos das Prefeituras
que tiverem dúvidas para fazer o
registro do município e obter a
senha de acesso ao uso do Portal devem entrar em contato com
a Coordenadoria de Projetos
do Paranacidade pelo telefone
(041) 3350 3300 ou no próprio
Paranacidade, na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 2º andar,
no Centro Cívico, em Curitiba.
O treinamento para os técnicos municipais e integrantes dos
Escritórios Regionais do Paranacidade será feito, em breve, por
videoconferência. Numa primeira
fase, as aulas darão uma visão
geral da ferramenta. Depois,
os funcionários dos Escritórios
Regionais vão conhecer em detalhes as formas de preencher a
Declaração de 2019 para atender aos técnicos das prefeituras.
Aplicações
O Sistema oferece informações, por município e por projeto,
e, ainda, sobre as leis vigentes
e as anteriores relativas a uma
determinada proposta. Os dados
podem ser acessados pelos técnicos dos municípios proponentes
de projetos, de outros municípios
e até mesmo pelo cidadão que
tenha interesse pelas leis de um
determinado lugar.
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FANTASMA ENFRENTA O TOLEDO NA SEMIFINAL

Operário se classifica frente ao Coxa
Divulgação / José Tramontin

Empate em
casa classifica
Fantasma
e Coritiba
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário empatou com o
Coritiba em 2 a 2, na tarde
deste domingo (10), pela
última rodada da primeira fase
do Campeonato Paranaense –
Taça Barcímio Sicupira. Com
o resultado, o alvinegro chegou a nove pontos e se classificou para a semifinal.
O time da capital abriu o
placar aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Rodrigão recebeu cruzamento e
marcou o gol. A resposta do
Fantasma veio aos 35 minu-

Depois de virar o placar, Operário não consegue segurar a vitória e empata

tos. Dione deu passe para
Allan Vieira e o lateral cruzou
para Chicão, livre de marca-

EM PALMEIRA

Secretaria de
Saúde recebe
novos veículos
Palmeira - Dois novos veículos foram integrados a frota da
Secretaria Municipal de Saúde, na
manhã da última quinta-feira (7).
Os dois carros, modelo Ford Ka,
foram adquiridos com recursos do
Governo do Estado do Paraná,
para transporte sanitário.
De acordo com a diretora de
Saúde, Valquíria Maier, “os veículos serão utilizados para realizar
o transporte dos pacientes que
fazem tratamento fora do município, intercalando com o translado
de servidores em questões administrativas. Também podem ser
usados para o transporte de servidores para as unidades de saúde,
o qual atualmente é realizado, em
sua grande parte, por empresa
terceirizada. Deste modo teremos
economia para os cofres públicos”, comentou a diretora.
Foram investidos R$ 41,2
mil em cada um dos veículos. Os
novos carros oferecem mais segurança e conforto aos ocupantes,
pois são equipados airbags para
motorista e passageiro, freios
ABS e cinto de três pontos para
os cinco ocupantes, além dos
demais itens básicos.

CÂMERAS

Prefeitura de
Carambeí recebe
equipamentos
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí recebeu na semana passada, equipamentos que compõem
o sistema de monitoramento que
serão instalados no município,
em pontos estratégicos da cidade.
Representantes da empresa entregaram os equipamentos que foram
atestados pelo secretário municipal
de Administração, Alexandre Muller; pelo diretor do departamento
de informática, Edson Rodrigo
Coelho de Moura; e pelo engenheiro do Paraná Cidade, Osmar
José Ribeiro.
A previsão é que inicie a instalação nessa semana. Ao todo serão
11 pontos distribuídos em ruas,
praças, rotatórias e na entrada e
saída do município. Os investimentos de aproximadamente R$
158 mil são oriundos do Governo
do Estado, intermediados pelo
deputado estadual Plauto Miró
Guimarães (DEM) com contrapartida da Prefeitura Municipal.
Após a instalação, as câmeras
estarão ligadas a uma central de
gravação e vigilância, na sede do
Detransede, que estará integrado
com os sistemas da Polícia Militar
e na Central em Curitiba.

ção, deixar tudo igual.
Nos acréscimos da primeira etapa, aos 52 minutos,

Pedrinho encontrou Schumacher, que encobriu o goleiro
Wilson e colocou o Operário

Escolas se preparam
para retorno às aulas

Positivo entra em cena no
preparo para vestibulares

Divulgação

Divulgação

Da Assessoria

CMEI está retocando a pintura das calçadas

Nova equipe de professores de cursinhos se reúne
aluno e a sua preparação.
As instalações, que eram
do antigo cursinho Master,
foram totalmente remodeladas com o objetivo de oferecer mais conforto aos alunos e
professores, além de construção de salas de estudos , praça
de alimentação, ar condicionado em salas e toda a estru-

tura compatível com o padrão
da instituição em Curitiba e
Joinville, em Santa Catarina.
O curso Positivo entra em
cena em Ponta Grossa , com
muita energia e motivação de
professores e alunos, propondo trazer para a cidade
uma nova dinâmica no ensino
pré-vestibular.

ALÉM DE DRENAGEM, MEIO-FIO E PASSEIO

Sete ruas passam por obras
de pavimento em Palmeira
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - Os primeiros
meses de 2019 serão lembrados
pelas obras de pavimentação
em diversas ruas do Município
de Palmeira. Conforme informações da Secretaria Municipal de Urbanismo, são sete
ruas que receberam pavimento
asfáltico entre janeiro e fevereiro de 2019.
A Rua Jesuíno Marcondes em
seu trecho final de 340 metros
de extensão recebeu investimento de R$ 174.810,61 sendo
1.254,86 metros quadrados de
pavimentação que inclui drenagem, meio fio e passeios; a Rua
15 de Novembro também está
recebendo asfalto em seu trecho final junto às casas do exército, com investimento de R$
189.988,07 sendo 1.333,09
metros quadrados de pavimentação; e o mesmo acontece com
a Rua Rosa Mildemberg Mayer,
na Vila Mayer, que recebe
2.451,00 metros quadrados de
pavimento asfáltico em investimento de R$ 365 mil.
As obras também chegaram para a Rua Getúlio Vargas no trecho ao lado da Rua
João Perota, com investimento

ças. Precisávamos, neste
jogo, ter uma marcação forte e
alternativas de saída também.
Acredito que, dentro da nossa
estratégia, funcionou bem,
principalmente no primeiro
tempo. Agora, tomamos dois
gols de desatenção, o primeiro
inadmissível. Mas a cobrança
vai ser forte quanto a isso e
não vai mais acontecer. Temos
mais uma vez uma semana
inteira para trabalhar algumas
situações e começar a viver o
Toledo. Vamos para mais uma
decisão, em jogo único, buscar uma vaga na final”.
O próximo jogo do alvinegro no Paranaense é contra
o Toledo, fora de casa, pela
semifinal da Taça Barcímio
Sicupira, no fim de semana.
Nesta segunda-feira (11), o
Operário recebe o Athletico,
às 10 horas, para um jogotreino no Germano Krüger.

TAMBÉM EM TIBAGI

EM PONTA GROSSA

Na sexta-feira (8), o professor Renato Ribas Vaz, um
dos fundadores do Grupo
Positivo e que assumiu a
Direção Geral do Curso
Positivo em Ponta Grossa,
reuniu a nova equipe de professores que iniciaram na
segunda-feira (11), as aulas
da nova unidade do Cursinho
em Ponta Grossa. O professor Renato, considerado um
dos mais experientes professores para o ensino preparatório ao vestibular, fez um
relato à equipe dos pontos
mais importantes que garantem a qualidade de ensino
que o curso se propõe a oferecer. Entre estes pontos,
ele ressaltou a importância
da equipe de professores e
o comprometimento com o

na frente. No segundo tempo,
aos nove minutos, após
cobrança de falta na trave,
Sabino aproveitou a sobra e
empatou.
O alvinegro iniciou a partida com Simão, Danilo Báia,
Alisson, Sosa, Allan Vieira,
Chicão, Índio, Dione, Pedrinho, Rafinha e Schumacher.
No segundo tempo, entraram
Lucas Batatinha, Xuxa e Peixoto para saída de Pedrinho,
Rafinha e Allan Vieira.
Na tabela do grupo A, o
Fantasma terminou a primeira
fase em segundo, com nove
pontos, duas vitórias e saldo
de dois gols – critério que
garantiu a classificação para a
semifinal.
Em entrevista coletiva,
o técnico Gerson Gusmão
falou sobre o desempenho da
equipe. “Em relação à maioria
dos jogos, houve três mudan-

Rua 15 de Novembro é uma das que recebeu pavimento
de R$ 116.535,66 sendo
853,54 metros quadrados de
pavimentação. Assim como,
a Rua Conrado Ericksen, em
trecho junto a Avenida Daniel
Mansani, com investimento de
R$ 118.284,31 sendo 774,46
metros quadrados de asfalto.
A Rua Gibran Bacila que
fica no Núcleo Nacim Bacila
terá dois trechos asfaltados, com investimento de R$
340.763,14 sendo 2.337,75
metros quadrados de pavimentação. A Travessa Chefe Abraão
também será contemplada com
investimento de R$ 56.146,04
sendo 376,70 metros quadra-

dos de pavimentação.
De acordo com o diretor
de planejamento e captação de
recursos, engenheiro Aldemar
Viante, todas as obras de pavimentação incluem drenagem,
meio-fio e passeios. “Essas
obras são bastante esperadas e
solicitadas pela população. Se
o tempo colaborar esperamos
que tudo esteja concluído até
o final de fevereiro”, comentou
Viante.
Além das obras citadas,
outros pontos do município
também estão recebendo obras
de infraestrutura viária, como a
Rua João Klimiont no Rocio 1.

Da Assessoria
Tibagi - Cerca de 2.500
alunos retornam as aulas
em toda a rede municipal de
ensino na próxima quinta-feira
(14). Algumas escolas e Centros Municipais de Educação
Infantil (CMEIs) estão preparando o ambiente escolar
para melhor receber os alunos
nesse início de ano letivo, além
das aulas de boas-vindas, feita
de forma individual por cada
professora.
O CMEI Aquarela está retocando a pintura das calçadas e
desenhos lúdicos para que os
novos alunos encontrem um
ambiente acolhedor ao chegar
à escola.
Na Escola Telêmaco Borba,
a equipe fez uma limpeza geral,
organizou salas, pintou o forro
da cozinha, trocou bebedouro
e também retocou a pintura
das brincadeiras nas calçadas.
A Escola Ida Viana colocou bebedouros em todas as
salas de aula e está reativando
a biblioteca, além de pequenas
reformas, como a pintura do

saguão.
Na Escola David Federmann, no distrito de Caetano
Mendes, uma série de mudanças aconteceram. O espaço
físico da escola foi reorganizado para melhor atender a
comunidade escolar, além da
criação de um ambiente com
mais privacidade para atender
os pais.
A secretária da pasta, Ana
Elis Gomes, está animada com
o início de mais um ano letivo.
“Estamos com muitas expectativas de que será um ano maravilhoso para toda comunidade
escolar. Iniciamos um projeto
de reestruturação das escolas ano passado, melhoramos
cozinhas, salas, equipamentos
e em breve instalaremos ar
condicionado em todas as salas
das creches e escolas, proporcionando assim um ambiente
mais confortável para nossas
crianças. O que posso adiantar
é que com certeza a Prefeitura,
através da Semec, vai continuar investindo para garantir
escolas cada vez melhores”,
destacou.
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Anúncio de
reajuste não agrada
comerciantes
Lojistas
sugerem que
reajuste não
seja aplicado
todo de
uma vez

Pública do município, Antonio
Sergio de Oliveira, para questionar e propor, principalmente,
que o acréscimo, de 50%, não
ocorra de uma só vez, conforme
foi anunciado.
Anderson Gomes, que
é presidente da Associação
Comercial e Empresarial de
Castro (Acecastro), foi um dos
que levou questionamentos até
o diretor, e para dar continuidade ao diálogo e à tentativa de
frear o valor do aumento, ele,
Antonio Sergio e representantes da Procuradoria Jurídica
da Prefeitura já têm um novo
encontro marcado. “Como
representante da classe, a Acecastro tem interesse em buscar
sempre a melhor saída, e neste
momento não acreditamos que
o melhor seja um aumento,
ou pelo menos, não de 50%.
Reconhecemos que há bastante
tempo os valores não são reajustados, mas esse valor todo
de uma vez não seria positivo
para o momento da economia

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Após a Prefeitura de Castro
anunciar que haverá aumento
nos valores cobrados na área
de estacionamento regulamentado (zona verde) do
município, surgiram diversos
questionamentos,
sobretudo
entre comerciantes e representantes do comércio castrense.
Preocupados com a possibilidade de a medida trazer impactos negativos para o comércio
local, empresários têm procurado pelo diretor de Segurança

de Castro. Acreditamos que
isso pode afugentar clientes da
região central da cidade, afinal,
o consumidor faz comparativos com outras cidades, e sem
dúvida, numa questão como
essa, vai acabar levando em
consideração cidades onde as
tarifas do estacionamento são
menores”, explicou Anderson à
reportagem.
O presidente da Acecastro
também falou da importância
da Zona Verde para que de fato
ocorra a rotatividade de veículos no centro da cidade. “A
cidade tem uma frota grande,
além disso, as ruas são estreitas e há pouca disponibilidade
de vagas, assim, a existência do
estacionamento regulamentado
é de extrema importância, faz
com que a rotatividade dos carros realmente aconteça e facilita para os consumidores, caso
contrário, os próprios comerciantes poderiam usar algumas
vagas pelo dia todo, prejudicando consumidores, ou seja,

Divulgação / Sandro A. Carrilho

ZONA VERDE

Reajustes também devem alterar valor da multa pela falta do cartão de estacionamento
não é o serviço em si que estamos questionando, mas sim, os
50% de aumento”, destaca.
A reportagem também ouviu
o empresário Lino Lopes, que
demonstrou estar bastante
insatisfeito com a notícia.
Ele, que também já procurou
pelo diretor Antonio Sergio
para falar do assunto, afirmou
que igualmente vê no acréscimo uma probabilidade de o
comércio local ser prejudicado.
“Temos consciência de que os
preços estão defasados, mas
aumentar logo em 50% acaba
sendo pesado para quem usa o
serviço, mesmo se considerarmos a inflação. Na minha opinião nossas taxas não deveriam
ser mais altas que as de Ponta
Grossa, além disso, qualquer
alteração de taxas afeta a economia do cidadão, e afeta o

NA CASTROLANDA

Encontro reuniu mais de '150 relíquias'
Divulgação

Da Assessoria
Os amantes de carros
antigos puderam aproveitar o domingo de sol e calor
para apreciar e expor diversos modelos de veículos
em Castro. Promovido pelo
Centro Cultural Castrolanda
(CCC), o evento contou com
a presença do Maverick Clube
Curitiba e de pessoas de Castro e região, que fizeram do
encontro um grande sucesso,
com mais de 150 automóveis.
Um dos expositores foi
o vice-presidente do Maverick Clube, Rubens Glück.
Segundo ele, é muito gratificante poder participar dessas
confraternizações. “É sempre
uma alegria poder participar

Evento contou com a presença do Maverick Clube Curitiba
desses encontros, as pessoas
gostam muito de ver os carros e nós ficamos contentes
com isso, além de ser uma
oportunidade para conhecermos novos lugares, como o
Centro Cultural, que eu ainda
não conhecia e achei muito

bonito”.
Glück conta que o Maverick Clube existe há 20 anos
e com muitas histórias para
contar. Para ele, na maioria
dos casos, a paixão pelos carros antigos está relacionada
às boas memórias. “Cada um

tem uma história, mas, geralmente, a maiorias das pessoas
viveu bons momentos com pais
e avós e o carro acaba sendo
uma lembrança da família. O
automóvel possui uma grande
representatividade na vida da
pessoa”, explica.
Além dos membros do
Maverick Clube Curitiba,
houve uma grande adesão
dos fãs de carros antigos de
Castro e região. Segundo o
gerente do CCC, Rafael Rabbers, havia mais de 150 automóveis, sendo que apenas 25
eram de membros do Maverick Clube. “Superou todas
as expectativas, não esperávamos tantos carros, mas isso
mostra que temos muitas pessoas que gostam de apreciar
essas relíquias”.

SACERDOTE ITALIANO INICIOU EM CASTRO

Padre Cavanis morre na Bolívia aos 91 anos
RENATO

ESPECIAL

Divulgação

OLIVEIRA
PARA PÁGINA UM
DE

Morreu na manhã ( horário
da Bolívia) de segunda-feira
(11), padre Mário Merotto,
aos 91 anos, em um hospital
de Santa Cruz de La Sierra,
na Bolívia, onde se encontrava
internado. Era o único sacerdote ainda vivo e que fez parte
da comitiva dos três primeiros
padres italianos que vieram ao
Brasil em 28 de janeiro de
1968, pertencentes a Congregação Cavanis. A cidade de Castro
foi escolhida para ser iniciada
a primeira comunidade Cavanis
no país. Uma missa em sufrágio
da alma do primeiro pároco da
paróquia de São Judas Tadeu foi
celebrada pelo padre Edmar de
Souza, Superior Provincial dos
Cavanis no Brasil, na mesma
segunda-feira.
Há 50 anos padre Mário
Merotto chegou ao Brasil junto
com outros dois sacerdotesPe. Francisco Giusti e Pe. Lívio
Donati . Em Castro, foram recebidos em frente a igreja matriz
de Sant`Ana pelo prefeito da
época- Libaneo Estanislau Car-

Chegada dos primeiros Religiosos Cavanis no Brasil: Da
esquerda para direita Padre Francisco Giusti, Monsenhor Geraldo
Pellanda, Bispo de Ponta Grossa, o Prefeito da cidade, Padre Livio
Donati e Padre Mario Merotto
doso e ainda pelo Monsenhor
Geraldo Mazarroto Pellanda,
bispo de Ponta Grossa. A
eles foram confiados o colégio
Santa Cruz- hoje colégio estadual Antonio e Marcos Cavanis
e ainda uma chácara, transformada no Cenáculo Cavanis
e que seguem em atividade e
como referência do carisma
Cavanis.
Jovens da época, movidos
pelo espírito Cavanis, passaram
a sentir-se impelidos em fazer
parte deste ideal de vida que
era até então desconhecido.

Mesmo com espaço limitado, mas notando o desejo
destes jovens em querer fazer
parte desta encantadora experiência que o Carisma Cavanis
possibilita junto a Divina Providência, os primeiros padres
que aqui chegaram,- entre eles
padre Mário Merotto, reorganizaram as estruturas que dispunham e em 1971, adaptando
um edifício para acolher o primeiro grupo de seminaristas
(19 jovens), três anos depois
(1974) criaram o primeiro
Seminário Cavanis, hoje trans-

formado em sede da Província
Cavanis no Brasil.
Com isso, alargou-se a integração e expansão missionária
dos religiosos Cavanis, iniciada
na cidade de Castro, que em
poucos anos se expandiria para
outros Estados do Brasil e
atualmente em diversos países
entre eles, Colômbia, Equador, Bolívia, Romênia, República Democrática do Congo,
Moçambique e Fiipinas.
Expectativa de vinda
Havia uma grande expectativa em contar com a presença
do único representante dos
primeiros padres italianos que
chegaram no Brasil em Castro. Ele viria para participar da
solenidade alusiva ao cinquentenário da presença Cavanis no
Brasil, celebrada no último dia
20 de janeiro, na igreja matriz
de Sant`Ana.
Entretanto, o agravamento
de seu estado de saúde, aliado
a sua idade- 91 anos-, não
permitiu a viagem. O corpo
de padre Mário Merotto foi
sepultado em Santa Cruz de La
Sierra, na Bolívia.

consumo, que em geral acaba
retraindo, e eu não acredito que
isso seja interessante para o
município neste momento, afinal, já existe uma grande evasão
de consumo para Ponta Grossa,
e para evitar esse hábito numa
escala ainda maior, temos que
criar um ambiente de negócios
competitivo na nossa cidade,
porque a comparação é algo
inevitável neste caso”, explica.
Para o empresário, uma
saída seria o município não aplicar o reajuste (de 50%) todo
de uma vez. “Como empresário e cidadão, defendo que o
preço não aumente de uma só
vez, vamos tentar sensibilizar o
município neste sentido, para
que esse reajuste seja dividido, de repente entre este e
o próximo ano, ou pelo menos
para que ele não deixe nossas
taxas maiores que as de Ponta
Grossa”, destaca.
Por fim, a equipe do Página

Um falou com a Procuradoria
da Prefeitura de Castro, buscando saber que fatores justificam o aumento de 50% nas
taxas da chamada Zona Verde.
Os profissionais do setor explicaram que não tem nada previsto na lei municipal, quanto
aos valores a serem praticados,
ou aos reajustes que podem
ou devem ser executados para
o serviço. Na lei em questão,
estariam previstos apenas itens
como trechos, horários de funcionamento, tipos de cartão e
regras para carga e descarga.
Segundo as informações repassadas, neste caso os cálculos
feitos para a decisão do reajuste levaram em consideração
o tempo em que o município
passou sem alterar os valores
praticados, e a inflação do período, com arredondamento para
se facilitar o troco, porém, os
números finais seriam decisão
da gestão.

'UMA NOITE NA HOLANDA'

Atividade reuniu cerca de 30
jovens no Centro Cultural
Da Assessoria
Com muita diversão, alegria
e aprendizado. Assim pode ser
descrito o final de semana de um
grupo de aproximadamente 30
crianças. Elas participaram do
evento 'Uma Noite na Holanda',
realizado pelo Centro Cultural
Castrolanda (CCC), onde tiveram a oportunidade de dormir
uma noite no salão do Memorial
da Imigração Holandesa, participar de diversas atividades e
conhecer um pouco mais sobre
a cultura holandesa.
Segundo a pedagoga do
CCC, Elis Miranda, um dos
objetivos da atividade realizada
é trazer a comunidade para
conhecer o Centro Cultural.
“Muitas vezes este espaço acaba
restrito a turistas, pesquisadores e historiadores, então essas
ações educativas são de extrema
importância para que possamos
trazer a população em geral para
que tenham acesso ao nosso trabalha”, explica.
Outro motivo para a realização do evento, foi celebrar o
Dia da Saudade e o Dia Nacional da História em Quadrinhos.
Durante o evento, as crianças

assistiram um filme ligado aos
temas e participaram de uma
oficina de produção de histórias
em quadrinhos com a ilustradora Melissa Garabeli e com
o roteirista Phelip Willian, que
produziram o livro "Saudade".
Além da “sessão cinema”
e da oficina de quadrinhos, as
crianças visitaram o escritório
da Cooperativa Castrolanda,
fizeram um tour pelo Moinho
De Immigrant, onde conheceram um pouco sobre o folclore
holandês, a produção leiteira e
o funcionamento dos moinhos,
participaram de brincadeiras
e de um desfile de pijamas e
degustaram panquecas tipicamente holandesas.
Para a pedagoga, a avaliação do evento foi positiva e as
crianças gostaram de participar
das atividade. “É algo diferente
para eles, pois é uma oportunidade de fazer novos amigos e se
descontrair. Além disso, também há o aprendizado, pois eles
puderam conhecer coisas novas,
trabalharam com os quadrinhos,
que é um importante gênero, e
também deixaram os celulares e
a tecnologia um pouco de lado”,
diz Elis Miranda.

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

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!
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.

AGRO TEC MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Fabricação, montagem e manutenção em geral. Tel.: (42)9 9112-2074
– Adriano Eloy. E-mail: agroteccastro@gmail.com
PANIFICADORA
Vende-se panificadora já consolidada e com excelente ponto. Interessados no (42) 9 9828-2726.
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.

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

LANCER GT R$ 55 MIL
Vendo Lancer GT, 164 HP,
2013/2014, opção automático e com troca de
marchas em borboletas.
Completo, com kit multimídia, câmera de ré. Valor
R$ 50.000. Aceita veículo
de menor valor. Tratar no
(42) 9 9972-0758.

Áries: No trabalho, priorize
alguns projetos pessoais. Pode conquistar boas-novas nas finanças, mas
vai melhorar suas chances se mantiver isso em segredo. Será mais fácil
conversar sobre grana com o par.

Libra: Se pensa em trocar
de emprego, dê o primeiro passo.
Só não vale contar demais com a
sorte, já que pode ter imprevistos.
Na paquera, pode conhecer alguém
interessante onde menos espera.

Touro: Boas energias animam o
dia. Você fará o possível para manter
o foco em seus objetivos. Só evite
exigir demais de você e dos outros,
inclusive no trabalho. O romance
conta com boas energias.

Escorpião: Não terá problemas para reunir pessoas diferentes
em torno de um objetivo comum. Em
casa, porém, as diferenças podem se
tornar mais evidentes. Deixe o ciúme
de lado se tem compromisso.

Gêmeos: Conte com apoio das
estrelas para livrar de maus hábitos,
seja no trabalho ou na vida pessoal.
Assunto místico ou religioso pode te
interessar. No amor, não deixe a distância atrapalhar seus planos.

Sagitário: Concentre-se nas
tarefas e cuide do que precisa ser
resolvido. Tenha cautela com fofocas
ou conversa fora de hora no trabalho. Precisará ceder um pouco para
manter a harmonia no romance.

Câncer: Nesta terça, concentre-se no trabalho e não pense duas
vezes antes de correr atrás dos seus
sonhos. Pode pintar desgaste em
uma amizade. No amor, mostre que
valoriza o relacionamento.

Capricórnio: Ao lidar com
dinheiro, é melhor não contar com
a sorte. Astral para trocar informações, aprender algo ou unir os colegas em torno de um objetivo comum.
Pode se apaixonar à primeira vista.

Leão: O desejo de se destacar
no serviço tem tudo para crescer.
Pode ficar complicado lidar com os
colegas, especialmente se estão disputando a mesma posição. A dois,
afaste as críticas.

Aquário: Sse precisar de conselho ou ajuda, procure alguém da
família. Procure agir nos bastidores.
Vida amorosa pode entrar na rotina,
mas tudo corre bem. Um(a) ex pode
reaparecer de repente.

Virgem: A vida profissional
pode exigir um pouco mais de dedicação, já que talvez tenha dificuldade
para se concentrar nas tarefas. A
descontração aumenta e reforça os
laços com o par!

Peixes: Você terá facilidade
para se comunicar -- explore essa
habilidade no trabalho. Cuidado
para não revelar um segredo. A vida
amorosa continua animada, mas
evite assuntos delicados.

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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MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (12/02)
Rosália se recusa a ir ao
médico. Verena escreve sobre
o dia que passou com Álvaro
na ilha, mas acaba deixando o caderno cair de sua
mochila, e Breno o encontra.
Tito se declara para Flora
na frente dos amigos. Breno
folheia o caderno de Verena
e altera uma foto da menina
com Álvaro. Solange recebe
um telefonema do conselho
e decide mudar sua estratégia no colégio. Breno repete
para Antônio a poesia que
Álvaro escreveu para Verena.
Solange ouve Rafael vociferando contra Gabriela.
VERÃO 90
Terça-Feira (12/02)
Patrick e Lidiane ficam
juntos novamente. Candé
dá uma desculpa aos convidados para o sumiço de
Quinzinho. Quinzinho beija
Dandara. Madá conta a Herculano que Gisela e Mercedes estão discutindo. Tobé
avisa a Mercedes que Quinzinho desapareceu da festa.
Vanessa finge que é rica para
seduzir Jerônimo. Nicole se
enfurece com Quinzinho e
decide beijar João. Moana
percebe que Quinzão estava
com Magda no quarto do
hotel. O desempenho de
João agrada aos organizadores do evento. Herculano
retira Gisela da festa ao ver
a ex-mulher embriagada.
Jerônimo convida Vanessa
para passear no seu iate e
pede para a jovem chamar
Quinzinho e Larissa. Quinzinho fica aflito ao ver uma
reportagem na TV sobre seu
desaparecimento e deixa o
motel às pressas com Dandara. Jerônimo se depara
com Quinzinho saindo do
motel e enxerga uma oportu-

nidade para se aproximar do
empresário. Jerônimo se oferece para ajudar Quinzinho.
Herculano procura João para
propor que o Onda Cavada
se transforme em um programa da PopTV.
ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (12/02)
Alain descobre que André
visitou Cris no hospital e avisa
a Antônio que acionará a Polícia para descobrir o paradeiro
da ex-noiva. Piedade afirma a
Cris/Julia que tentará refazer
seu casamento com Eugênio.
Padre Luiz abriga Danilo em
sua sacristia. Alain estranha
quando Ana e Flávio impedem que ele acione a Polícia
para encontrar André e Cris.
Michele vibra quando Tavares
lhe presenteia com um curso
em Nova York. Dora e Otávio se beijam, e Gustavo não
gosta. Hildegard insiste para
que Lucas faça um bom casamento. Mariane beija Marcelo. Madre Joana revela a
Hildegard que Danilo sumiu
do convento. Zezé e Abigail
marcam um encontro para
Gentil. André revela a Alain
sua relação com a casa de
Julia.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-Feira (12/02)
Os guardiães se preocupam com a decisão de
Gabriel sobre o casarão.
Luz se culpa pelo sumiço
de Feijão, e Sóstenes tenta
tranquilizar a neta. Sampaio
se surpreende com as grades colocadas por Gabriel
no acesso à fonte, e avista
Feijão. Cássia invade o casarão, e Gabriel a convida para
participar do jantar com os
guardiães. Sampaio leva Feijão para a casa de Valentina.
Luz procura por León. Neide
vê Murilo e afirma a Firmina
que o conhece.

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

PRESENTE DE NATAL
Depois do Natal, o primo granfino foi visitar o primo caipira.
Chegando lá ele disse:
— Oi primo. Como passou o
natal? E o que ganhou de presente?
E o primo caipira respondeu:
— Ah, eu passei bem. Não
ganhei nada não.
O primo granfino falou:
— Eu ganhei um iPod.
E o primo caipira respondeu:
— Oh, também ganhei isso aí da
sua irmã, a prima.
— Mas como? De que marca?
— Perguntou o granfino.
— É que no dia do Natal, eu e
a prima tava tomando banho de
cachoeira. Aí eu fui devagarinho,
cheguei por trás e a prima falou:
Aí pode. Mas ó primo, não sei se
isso tem marca não.
ASSALTO NO BANCO
Certo dia 6 japoneses roubaram
um banco, mataram o caixa, subi-

ram numa kombi e fugiraM...
um carro de policia que já sabia
do assalto avistatou uma kombi
suspeita.... encostou na komki e
mandou os japoneses descerem e
se apresentaram....
eles foram se apresentando...
ASSALTAMO OBANKO
ROUBAMO OSNIKE
MATAMO OKASHA
FUGIMO NAKOMBI
OSPOLICIA PEGOU
TOMAMU NUKU ....
O LADRÃO AZARADO
Um homem rindo muito conta
para o amigo:
- Hoje às 03:30 da manhã entrou
um ladrão lá em casa...
O amigo diz:
- Caramba, cara!!!! Um ladrão
entrou na sua casa e você está
rindo??E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha
mulher achou que era eu chegando bêbado.
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NOITE DE SÁBADO

Tiroteio entre rivais acaba em prisões
Divulgação

Dois feridos
foram parar
na UPA
de Castro

MAL SÚBITO?

Homem é encontrado
morto no Lacustre II

Da Redação

Divulgação

Duas pessoas vítimas de
disparos de arma de fogo
deram entrada na UPA de
Castro, por volta das 23
horas de sábado (10), isso
após tiroteio entre grupos
rivais e perseguição da polícia a um dos carros que teria
avançado a preferencial.
Policiais militares se deslocavam para atendimento
quando no cruzamento da
Rua Jerônimo Cabral Pereira
do Amaral com José Waldemar Iucksch, presenciaram
um automóvel Gol avançar
a preferencial e deslocar-se
em alta velocidade sentido
ao Hospital Ana Fiorillo
Menarim, parando na porta
de atendimento. Aborda-

Policiais militares interceptaram trio em frente ao Hospital Anna Fiorillo Menarim
Pescador encontrou corpo

dos, foi constatado que um
dos ocupantes estava de
posse de uma arma de fogo.
Todos foram obrigados a
descer e deitar no chão para
revista.
Interrogados pelos militares, os três rapazes rela-

taram que um dos baleados
seria irmão, e que teria
saído há pouco tempo da
cadeia.
Não demorou, a polícia
recebeu a informação de
troca de tiros na Rua Octávio Torres Pereira, e que um

dos carros envolvidos era o
que estava na porta do hospital.
Com um dos detidos,
que usava tornozeleira eletrônica, foi apreendido um
revólver calibre 22 e três
munições deflagradas.

VILA RIO BRANCO

Condutora
bate veículo
e amigo tira
carro do local

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

MULHERES ESCAPAM

Mais um acidente de
trânsito com um dos motoristas apresentando sinais
de embraiguez, foi registrado em Castro. Desta vez
foi por volta das 22 horas de
domingo (10), na Rua Jonas
Borges Martins, centro da
cidade, quando um Corsa
envolveu-se em colisão com
uma pick-up Strada. Além de
danos materiais em ambos
os veículos, a motorista da
Strada precisou ser encaminhada a uma casa hospitalar
para receber atendimento

Da Redação
Reserva - Jovem morre em
acidente no trevo que dá acesso à
Reserva, na tarde de sábado (9).
Ivander Hartmann estava em sua
Montana vermelha quando veio
a capotar próximo a um posto de
combustível. Além da vítima fatal,
outras duas mulheres estavam no
veículo. Elas sofreram ferimentos
considerados moderados e foram
encaminhadas a unidades hospitalares da região.
Policiais militares estiveram
no local e isolaram a área do acidente até a chegada de peritos do
Instituto Médico-Legal (IML). O
corpo de Ivander foi encaminhado
para Ponta Grossa, onde passou
por exames de necropsia. A causa
do acidente não foi divulgada.
Divulgação

Divulgação

Três veículos também acabaram apreendidos
Da Redação
Viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local
médico. O motorista do veículo Corsa, um jovem de 22
anos, realizou o teste de etilômetro, o qual acusou 0,55

mg/l. Diante ao fato, ele foi
encaminhado à delegacia da
polícia civil para as devidas
providências.

MAIS UMA MORTE

Mulher bate de frente com caminhão
Divulgação

Da Redação

Jovem capota
e morre no
trevo de acesso
à Reserva

Motorista de Montana
acabou morto em acidente

Militar apreende 300 caixas
de cigarros contrabandeados
Divulgação

Da Redação

Policiais militares deram atendimento a um acidente de trânsito
no domingo (10), por volta das
20h30, na Rua Santos Dumont,
Bairro Rio Branco. A colisão
envolvendo uma Saveiro e um
Focus, acabou ganhando proporções maiores porque a condutora
Saveiro, uma jovem de 18 anos,
realizou o teste de bafômetro e foi
constatado o valor de 0,60 mg/l.
Se não bastasse isso, ela não era
habilitada, e teria ultrapassado
o semáforo no vermelho. O fato
curioso é que o veículo acabou
sendo retirado do local por um
amigo da condutora, um rapaz
de 19 anos, que na sequência
apresentou o veículo na 43ª DRP.
Também apresentando sintomas
de embriaguez, realizou o teste
do bafômetro que registrou 0,40
mg/l, sendo detido no local.

Tibagi - Acidente na rodovia BR-376, km 432, envolvendo um Honda Fit tirou a
vida de uma mulher de 50 anos
que seguia sentido à Ponta
Grossa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),
a mulher teria perdido o controle do carro em uma curva,
invadido a pista contrária e
batido de frente em um caminhão. Era perto das 8 horas
da manhã dessa segunda-feira
(11) quando tudo aconteceu.
Chovia muito no momento e a
PRF informou que presenciou
o acidente, pois seguia atrás do

A polícia ainda investiga o
caso de um homem encontrado
já sem vida, por um pescador
às margens do Parque Lacustre II, na manhã de sábado (9).
Ele teria passado mal e caído no
lago, aponta a linha de investigação, pois o automóvel Logan, de
sua propriedade, foi encontrado

estacionado próximo ao corpo.
A Polícia Militar foi chamada
pelo pescador, assim como o
Corpo de Bombeiros que esteve
no local e isolou à area até a chegada do IML.Em um dos bolsos
da vítima foi encontrado um cartão do SUS que trazia o nome
de Belarmino Alves Teixeira, de
75 anos, natural de Piraí do Sul,
mas com residência em Castro.

EM PALMEIRA

Colisão entre automóveis
fere motorista de Strada

Da Redação

Da Redação

Palmeira - Trezentas caixas
de cigarros contrabandeados,
três veículos que estavam com
os envolvidos, além de cinco pessoas encaminhadas após abordagem a um posto de combustíveis
em Palmeira. Esse foi o saldo
de uma operação conduzida por
policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar.
O contrabando estava dentro
de um caminhão, modelo Mercedes Benz, estacionado no pátio
de um posto de combustíveis, na
BR- 376. A chave do caminhão,
segundo informações, foi encon-

trada no interior de um outro
carro, deixado pelos suspeitos
no local. Um dos envolvidos teria
confessado ser o proprietário do
caminhão, mas, quando questionado quanto a carga transportada, afirmou estar levando
apenas sofás.
Durante
a
abordagem,
porém, os policiais encontraram
as caixas de cigarro e, por isso,
todos receberam voz de prisão.
Logo em seguida, os envolvidos,
juntamente com os veículos e o
contrabando, foram encaminhados à Polícia Federal, em Ponta
Grossa para procedimentos de
praxe.

EM SENGÉS

Motorista atropela e fere
pedestre com bebê no colo
Da Redação
Do automóvel não restou nada
caminhão envolvido.
Os policiais chegaram a dar
atendimento de primeiros socor-

ros, mas a motorista já tinha
entrado em óbito. O motorista
do caminhão não se feriu.

Sengés - Policiais militares deram atendimento a um
acidente de trânsito envolvendo
uma motocicleta, e um pedestre
com uma criança de colo, que
estava em um bebê conforto.

O atropelamento registrado na
Rua Tiradentes, Bairro São
Pedro, em Sengés, resultou em
ferimentos no pedestre, que foi
encaminhado a casa hospitalar. A
criança não ficou ferida. A ocorrência foi registrada às 23 horas
de domingo.
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'Saber encontrar a alegria na alegria dos outros, é o segredo da felicidade.'
Georges Bernanos

Encontro Família Mainardes
A família Mainardes, descendentes de Porcina e Maximiano Mainardes, realizou um encontro no Hotel Fazenda
Hidromineral Dorizzon em Mallet (Pr). Muita união, amor, festa e alegria marcaram o encontro.

LOUREIRO E PIANA
Divulgação

Fotos / João Marcelo Mazzo

Mostrando toda a alegria e bom humor da família, o almoço
foi temático Cabelo Maluco e a família arrasou nos penteados

O grupo folclórico polonês Mazury animou o
encontro com uma belíssima apresentação

José Carlos Loureiro Neto, presidente do Sindiloja (PG),
integrante da diretoria da ACIPG e também do Sistema
Fecomércio (PR) assume nesta quinta-feira (14) a pasta
da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de
Ponta Grossa. A solenidade de posse está marcada
para as 10 horas no gabinete do prefeito Marcelo
Rangel. O vice-governador do Paraná, Darci Piana,
confirmou presença ao ato
Divulgação

A família Mainardes participou de um passeio pelo
centro histórico de Mallet. Outras atividades como passeio
a cavalo, charrete, trator fizeram parte da programação

Neiva
Galvão
recebendo
muitas felicitações motivada pela
idade nova.
Parabéns!

Festa temática Brega e a
família caprichou no visual

Divulgação

No baile de Máscara: Eliana Claudia Milléo
Gualda e os filhos Nathan e Matheus

Séfora Lianey Jayme, Tuim
Correia e Nena Marcondes

Marian
Simon
Pereira
será muito
cumprimentada por mais
uma não de
vida. No registro ao lado
do marido
Oscar Pereira
Junior. Muitas
felicidades!

Carlos e Adenai Mainardes

ENCONTRO
Arilda Porcina Mainardes e Cleotilde
Porcina Mainardes Carneiro

Rita de Cassia Milleo, Claudionor
Milleo e Any Mainardes

Divulgação / Arq. Pessoal

Taty M. Andrade e Ederaldo de
Andrade na festa do Cabelo Maluco

Registro do primeiro encontro de Revendedoras Afrodite
Semi Joias na região dos Campos Gerais, realizado no
domingo (3). Do lado direito para o esquerdo a
representante Maira Fonseca Sferra seguida de Thais
Kopper, Ana Paula Muchon, Edna Marques (Ponta Grossa),
Agnes Buriti, Suelen Adriano Machado, Márcia Cristina
e fechando a ponta Karla Amatnecks (Ponta Grossa)

12/02

Layonel Silva de Oliveira
Juliano Pinheiro
Juliano Milleo
Jair Marques

13/02

Gilberto Goltz
Suellen Maravieski
Julio Cezar Hamad
Roni Fanha

Rosi SIlveira Ribeiro
Koob Peter
Cristiano Gonçalvez
Karyn Seixas Ribeiro
de Freitas

14/02

Aldo Mikaele
Maria Luiza Baniski
Vinicius Vieira
Sofia Voss

