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Divulgação

CONTRABANDO
Ação conjunta entre o setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), equipe operacional e a Receita Federal, conseguiu apreender dois
veículos que seguiam sentido Curitiba com 510 caixas contendo 255 mil
maços de cigarros. A carga que vinha do Paraguai foi avaliada em R$ 1,275
milhão. A interceptação ocorreu pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no
página 7
início da noite de sexta-feira (15), na região de Irati.
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Divulgação / José Tramontin

CARAMURU
VÔLEI PERDE
EM CASA E
AMARGA
A VICE
LANTERNA
página 5

DERROTA NOS PÊNALTIS
O Operário Ferroviário perdeu nos pênaltis para o Toledo, na tarde deste
domingo (17), pela semifinal do Campeonato Paranaense – Taça Barcímio
Sicupira Junior. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1 e, nos
pênaltis, o time da casa venceu por 3 a 1. O jogo aconteceu no Estádio 14 de
Dezembro. O Fantasma só retorna ao Paranaense frente ao Londrina, em 10
página 4
de março, jogando do Germano Kruger.

'TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA' VIRÁ AO 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO

General de Divisão visita Castro
Estará em Castro nesta quarta-feira (20)
o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva,
comandante da 5ª Divisão do Exército e responsável por todas as organizações militares do
Paraná e de Santa Catarina. Ele virá ao município para fazer a primeira visita oficial à cidade

e ao 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.
A formatura de recepção ao general está
marcada para as 11 horas, no quartel. Antes ele
será recebido por escolta mecanizada e, em seguida, haverá honras oficiais, apresentação dos
oficiais e pelotão mecanizado. A programação

também inclui o momento em que o general irá
dirigir palavras aos oficiais sargentos.
O general Tomás virá a Castro acompanhado do comandante da 5ª Brigada de Cavalaria
Blindada de Ponta Grossa, general Alcides
Valeriano de Faria Junior.
página 5

TRABALHOS EM CASTRO E CARAMBEÍ COMEÇAM ESSA SEMANA

Divulgação / Pref. de Palmeira

Homem tenta matar dois Sessões ordinárias em clima quente
ESFAQUEIA RIVAL E MULHER

Divulgação

Divulgação

VANDALISMO em Palmeira

ALÉM DE DEPREDAREM

Vândalos
consomem
merenda
Na noite de sábado (16),
vândalos invadiram as dependências da Escola Municipal Nossa
Senhora do Rocio e do Colégio
Estadual Amadeu Mário Margraf,
localizadas no bairro do Rocio 2,
em Palmeira, e causaram prejuízos. Eles arrombaram a porta
de cozinha e consumiram os
alimentos usados nas refeições
página 7
dos estudantes.

EM CASTRO

Câmara aprova
repasse para
entidades
A Câmara de Castro realizou,
na manhã de sexta-feira (15),
sessão extraordinária para votar
projetos de urgência, entre eles,
convênios entre o Poder Executivo e entidades assistenciais e
educacionais do Município. Ao
todo foram aprovados, por unanimidade, dez convênios. página 3

CIRLETE OLIVEIRA
É 'EMPRESÁRIA
DESTAQUE'
página 5

P.M está recolhido na carceragem de Castro

Em uma ação rápida da Polícia Civil de Castro,
na data de sábado (16), a equipe de investigação
da DRP de Castro prendeu em flagrante um
homem acusado de tentar matar um rival e sua
companheira na noite de sexta-feira (15), na Vila
do Rosário, após crise de ciúmes.
P.M desferiu uma facada na região do pescoço
do rival, enquanto que na sua companheira foram
página 7
dois tiros de revólver.

Escolha da rainha
começa na quarta
Os preparativos para os concursos on
line de Marchinha e Rainha em Tibagi
estão nos ajustes finais, mas o início da
votação no facebook da Prefeitura, que
aconteceria nesta segunda-feira (18),
teve de ser adiado para quarta-feira (20)
devido ao grande número de inscritos. Os
vídeos começarão a ser disponibilizados
na página oficial da Prefeitura de Tibagi já
a partir das 9 horas da manhã. página 4

TRABALHOS prometem embates calorosos neste ano

Nesta semana retornam oficialmente aos trabalhos as Câmaras Municipais de Castro e de
Carambeí, finalizando mais uma
edição do recesso parlamentar.
Em Castro já ocorreu uma sessão
extraordinária, na sexta-feira (15).
E, a primeira sessão ordinária do
ano ficou marcada para as 14
horas desta quarta-feira (20). Na
ocasião serão eleitas as comissões
permanentes do Legislativo para
o biênio 2019-2020. Na Casa
de Leis de Carambeí a primeira
sessão ordinária será realizada
hoje (19), às 19 horas. Será a
primeira presidida pelo novo presidente da Casa, vereador Diego
de Jesus da Silva.
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NO TEATRO BENTO

Divulgação

Prefeito Moacyr 'requenta'
investimentos anunciados
O prefeito Moacyr Fadel Junior (MDB) requentou ontem (18), no Teatro Bento Mossurunga, o
anúncio dos investimentos
a serem feitos no município que somados chegariam a R$ 67 milhões.
Os recursos oriundos de
financiamento junto à Caixa Econômica Federal,
por meio do programa de

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
(Finisa), governos estadual
e federal, não tem nada de
novidade, uma vez que já
foram divulgados em outros
tempos. A reunião também
contou com a presença de
secretários que apresentaram as realizações das
pastas em dois anos de
página 5
governo.

UBS ganha veículo zero km
A Prefeitura Municipal de Carambeí, por meio de
emenda parlamentar do então deputado federal (PSD)
Sandro Alex, recebeu verba para aquisição de veículo
destinado a Unidade Básica de Saúde do Bairro Boqueirão. O veículo Ford Ka, sedan, realizará todas as
atividades externas da UBS que estão relacionadas a
página 4
visitas domiciliares e serviços burocráticos.

GOVERNADOR DETERMINA REVISÃO E REAVALIAÇÃO DE CONTRATOS
página 3
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EDITORIAL

RECOMEÇO, TRABALHO E ALGUNS INTERESSES
Após cerca de dois meses de recesso, vereadores da região voltam às sessões semanais.
Alguns começam uma nova etapa, como presidente ou integrantes da Mesa, outros ganham
papel de destaque nas 'comissões', alguns estão literalmente voltando à atividade, após ganharem nova chance pós cassação, outros apenas permanecerão numa rotina normal e calma de trabalhos. Boa parte deles, porém, irão tentar mostrar trabalho a todo custo, pensando no futuro
próximo. É o caso dos que estão de olho nas próximas eleições e que querem conquistar o povo
desde já, deixando para depois, apenas, os apertos de mãos e tapinhas nas costas. Espera-se,
já que do lado de lá há interesses, que o período seja realmente de muitos resultados, e que os
atuais parlamentares nos deem motivos para reeleição.

SOBE COTAÇÃO DA FAMÍLIA FRANCISCHINI
O deputado estadual Delegado Francischini (PSl) já assumiu a
presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia
Legislativa do Paraná. E, em Brasília, subiu bastante a cotação de
seu filho, Felipe Francischini, para assumir a mesma comissão na
Câmara dos Deputados. Vale lembrar que todas propostas encaminhadas pelo Executivo passam obrigatoriamente pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), por isso a escolha do
deputado que irá presidi-la é estratégica para o governo federal.
Fala-se num acordo pelo qual Felipe assumiria a CCJC por um
ano, sendo substituído em 2020 por Bia Lícia (PSL-DF). O revezamento proposto é costurado na bancada do PSL.

Sandro A.
Carrilho
MENTIR, NÃO!
A não ser que sejam outros
R$ 67 milhões, os anúncios
feitos nesta segunda-feira (18)
no Teatro Bento Mossurunga,
pelo menos boa parte deles,
não tem nenhuma novidade.
Matéria requentada, diriam
alguns. Pois a história da construção da capela do Cemitério
Frei Mathias, a nova rodoviária, o centro de especialidades médicas e etc., já foram
divulgados. Mas, está certo o
prefeito Moacyr, é necessário
manter a equipe motivada, mas
o que não pode é mentir.

Respeito e cuidado com
a família rural

ção nos coletivos da Viação
Cidade de Castro (VCC),
para que na mesma semana
um ônibus quebrasse a barra
de direção. Ainda bem que, a
perícia do motorista fez com
que o veículo desgovernado
não causasse uma tragédia.

Desde que passou a atuar na capacitação e formação
técnica da família rural paranaense, em 1994, o SENARPR busca incansavelmente melhorar a qualidade dos seus
cursos, de modo a acompanhar as evoluções tecnológicas
e levar o que há de mais seguro e eficiente para o campo.
Um dos exemplos mais conhecidos deste trabalho
é o curso sobre aplicação de defensivos agrícolas.
Voltado ao manejo correto dos produtos e equipamentos
e à utilização dos ítens de segurança, este é o curso
mais procurado da história do SENAR-PR. Para se ter
ideia, apenas no ano passado (2018) foram 554 turmas
realizadas em todo Estado, que capacitaram 5.042
produtores e trabalhadores rurais.
Essa atuação revela a preocupação do SENARPR com a saúde da família do campo e também com o
meio ambiente. Nesse sentido, deve-se destacar também
a evolução dos cursos e formações, que estão sempre
alinhadas às novas tendências e tecnologias. Um exemplo
disso é o curso Manejo Integrado de Pragas (MIP), que utiliza
os próprios organismos presentes nas lavouras (aranhas,
ácaros, etc.) para combater as pragas que trazem prejuízo
à agricultura. Desta forma temos lavouras mais equilibradas
e um número menor de aplicações de defensivos. O meio
ambiente e o bolso do produtor rural agradecem!

MOACYR SONHOU
A presidente da Câmara
de Castro, Maria de Fátima
Barth Antão Castro (MDB),
já sentiu o gosto de presidir uma sessão. Atendeu o
pedido do governo municipal,
e aprovou com seus pares
dez projetos de urgência,
entre eles, convênios entre o
Poder Executivo e entidades
assistenciais e educacionais
do Município.

PLAUTO
Aliados do deputado
Plauto Miró (DEM), principalmente aqueles que dependem
do Governo do Estado para
manter suas ações em dia,
continuam temerosos com o
que pode vir pela frente, fruto
do discurso desastroso que
o parlamentar fez ao expor a
Copel, citar a aposentadoria
de governadores e ex-governadores, e até mesmo o nome
do Chefe da Casa Civil, Guto
Silva, que até que se prove
o contrário, gozam de uma
estreita ligação.

E O CLIMA?
Ninguém quis apostar
qual será o clima da primeira
sessão da Câmara Municipal
de Carambeí, pós recesso. O
motivo está no retorno dos
três vereadores que, ao final
do ano passado, tiveram seus
mandatos cassados por quebra de decoro parlamentar. A
expectativa maior é se Paulo
Valenga, vereador que confessou ter falsificado a assinatura
em documento da Câmara,
vai usar os 5 minutos do seu
expediente para falar.

E A REVISÃO?
Foi o Página Um alertar da necessidade de inspe-

ERRAMOS

sistemafaep.org.br

Na edição nº 3223, na coluna Sandro A. Carrilho, publicamos na
versão impressa, na nota 'Plauto Braveja II', segunda linha, "que o bixo
pegou". Na verdade a palavra bicho só existe com 'ch'.
Na mesma edição, só que no título da manchete da página 4, onde diz
'Gigante americana irá construir fábrica em Ponta Grossa', publicamos a
palavra 'Grossa' com apenas um 's'. Desta forma, retificamos o erro.
Na mesma edição, página 8, matéria 'Dom Murilo preside missa na
Catedral de Sant 'Ana', descrevemos que Dom Sérgio Arthur Braschi
seria coadjuvante na referida cerimônia. Entendemos que Dom Sérgio
jamais poderia ser coadjuvante, pois além de ser concelebrante, teve papel
importante nessa cerimônia.

SEM CONCORRÊNCIA
O senador paranaense Flávio Arns (Rede) será um dos
comandantes da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte.
Arns será vice-presidente do
colegiado e Dário Berger
(MDB-SC) o presidente. Os
dois foram eleitos por W.O.
Nenhum dos outros 79 senadores quis concorrer contra a
dupla.
SIMPLICIDADE
O governador Ratinho Junior
tem surpreendido os áulicos
palacianos pela simplicidade. Um
exemplo: durante os dias que passou em Cascavel, há duas semanas, trocou a suíte de um hotel de
alto padrão pelo quarto de uma
unidade da rede Ibis Express.
SOLUÇO
O PIB do Brasil em 2018
não deve passar de 1,3%,
segundo estimativas de mercado. Na sexta-feira, o Banco
Central divulgou o seu Índice
de Atividade Econômica, que
registrou alta de 1,15% e é
um indicativo do desempenho
da economia nacional. Ainda é
um soluço, mas os dados são
melhores que em 2017, quando
o PIB cresceu 1%, após duas
quedas consecutivas de 3,5%,
em 2015 e 2016.
SUBINDO
Para este e os próximos
anos a expectativa é melhor.
A projeção do crescimento do
PIB em 2019 é de 2,48%. Já
para 2020 chega a 2,58%. Em
2021 e 2022 o mercado calcula

uma expansão anual na casa de
2,50%.
MAIS INTELIGÊNCIA
Levantamento do jornal O
Globo indica que os Estados
investem em inteligência, em
média, apenas 0,5% dos aportes feitos em segurança pública.
Segundo a pesquisa - com
números de 2017 – o Paraná foi
o estado que mais investiu em
inteligência: 2% do orçamento
de segurança daquele ano. Em
último lugar aparece o Rio de
Janeiro, com praticamente zero
por cento.
NOVOS TEMPOS
Os empreendedores brasileiros contam com apoio reforçado
na Câmara dos Deputados. É a
Frente Parlamentar para Defesa
e Fomento do Livre Mercado. O
grupo reúne 12 legendas partidárias e prega ampla reforma
tributária; desburocratização e
simplificação da legislação; e
flexibilização das relações de
trabalho.
Febre amarela
A Secretaria de Estado da
Saúde pede aos municípios
paranaenses que organizem
mutirões de vacinação contra
a febre amarela. O governo
informa que não faltam vacinas
no estoque estadual. Só que a
imunização da população é responsabilidade das prefeituras,
por meio da rede de postos de
saúde.
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
19/02

Clima

Temperatura

Umidade

29 ºC
15 ºC

85%
77%

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

Quarta
20/02

30

ºC

14 ºC

90%
87%

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

Quinta
21/02

33 ºC
17 ºC

90%
94%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 18/02/2019
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TRABALHOS EM CASTRO E CARAMBEÍ COMEÇAM NESTA SEMANA

Sessões ordinárias em clima quente
Divulgação

Em Castro
haverá eleição
das Comissões
e em Carambeí
a do segundo
secretário
L UANA D IAS
ESPECIAL PARA P ÁGINA U M
Nesta semana retornam
oficialmente aos trabalhos
as Câmaras Municipais de
Castro e de Carambeí, finalizando mais uma edição do
recesso parlamentar.
Em Castro já ocorreu
uma sessão extraordinária,

'Comissões permanentes' serão votadas na quarta-feira

na sexta-feira (15), para a
votação de projetos, entre
os quais, convênios entre o

Poder Executivo e entidades
assistenciais e educacionais
do Município. E, a primeira

sessão ordinária do ano ficou
marcada para as 14 horas
desta quarta-feira (20). Na

Repasse para entidades foi aprovado
A Câmara de Castro realizou, na manhã de sexta-feira
(15), sessão extraordinária
para votar projetos de urgência, entre eles, convênios entre
o Poder Executivo e entidades
assistenciais e educacionais
do Município. “A Prefeitura
protocolou na quarta-feira
(13) o pedido de sessão. Nós
atendemos da forma mais
célere possível, pois sabemos
do serviço relevante realizado
por elas”, explica a presidente
da Câmara, vereadora Fátima
Castro.

Ao todo, foram aprovados,
por unanimidade, dez convênios, sendo sete da Secretaria
de Família e Desenvolvimento
Social e três da Secretaria
de Educação. As entidades
que receberão a subvenção
são associações não governamentais, com documentação
regular e que prestam diversos
serviços para a comunidade,
como o Asilo São Vicente de
Paulo, Lar Mariliana Barbosa,
Centro de Educação Ninho
Sorriso, entre outros.
Para a presidente da
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Castro

Da Assessoria
Piraí do Sul - A Câmara de
Piraí do Sul abriu na segundafeira (18) o período de sessões
ordinárias de 2019. A partir
desta data, os encontros serão
semanais, todas as segundasfeiras.
Até o mês de dezembro, o
Legislativo deve realizar em torno
de 36 reuniões plenárias, além
das eventuais sessões extraordinárias, solenes e especiais.
A atual legislatura já organizou 74 encontros ordinários,
15 extraordinários e 2 solenes.
O período 2017/2018 também
contabiliza 12 audiências públicas e 2 reuniões especiais com a
comunidade. O plenário debateu
aproximadamente 1,5 mil proposições.
A terceira sessão legislativa
(período de sessões plenárias
e encontros das comissões) da
Legislatura 2017/2020 inicia sob
a presidência interina do vereador
Paraílio de Oliveira King (MDB).
Sessão Ao Vivo
A sessão pode ser acompanhada pelo cidadão, tanto
no site (www.cmps.pr.gov.br)
quanto no facebook oficial da
Câmara (facebook.com/camarapirai). Na rede social, no biênio
2017/2018, foram realizadas
65 transmissões e registradas
em torno de 50 mil visualizações,
com mais de 3,3 mil interações
(comentários, reações e compartilhamentos).

Vereador mais velho
presidirá as sessões
por decisão da Justiça

terão um aumento significativo.
Segundo a vereadora Fátima,
isso acontece, pois será repassado para as entidades os valores do Fundeb.
Fim do recesso
Ao final da extraordinária, a presidência da Câmara
convocou os vereadores para
a primeira sessão ordinária
de 2019, que ficou marcada
para a quarta-feira (20), às
14 horas. Entre os assuntos
a serem debatidos, serão eleitas as comissões permanentes
do legislativo para o biênio
2019-2020.

PERÍODO DE SESSÕES

PERÍODO DE SESSÕES

Legislativo
tem Paraílio na
presidência

(APAE), Cláudia Carril, a
autorização dos convênios foi
de extrema importância. “Nós
ficamos muito felizes com a
aprovação, pois a subvenção
é de extrema importância para
conseguirmos manter o funcionamento da entidade, seja
com o pagamento de funcionários ou para a aquisição de
material para desenvolver as
nossas atividades”, afirma.
Os valores a serem repassados para as instituições foram
alterados em relação ao último
ano. As entidades sociais receberão uma pequena correção,
já as entidade da educação

Portal vai combater irregularidades
A Controladoria Geral do
Estado agora é responsável
pelo Portal da Transparência do
Governo do Paraná. Antes, o
Portal era administrado por um
grupo de trabalho coordenado
pela Secretaria da Comunicação Social, e a CGE tinha papel
consultivo e de monitoramento.
A proposta é garantir que o site
seja um instrumento de combate
à corrupção e manutenção da
integridade das relações internas
e externas dos órgãos governamentais. Para isso, a população
será incentivada a participar do
processo.
Para o controlador-geral do
Estado, Raul Siqueira, com a
coordenação do portal feita pela
CGE será possível dar mais
celeridade na apresentação das
informações, garantindo que a
população tenha acesso às informações de forma mais ágil.
“Queremos fomentar a
sociedade à participação para
a busca desses dados, para

que tenhamos a parceria entre
a transparência, que é dever do
Estado, e o controle social, que
é direito do cidadão, atendidos”,
afirmou Siqueira.
Decreto
O decreto, que formaliza
a mudança e explica os novos
procedimentos aos órgãos do
Estado, será emitido nesta
semana, conforme ficou acordado na reunião realizada na
semana passada (14), na Secretaria da Comunicação Social. No
encontro também foram definidas estratégias para aproximar a
população do Governo.
Participaram, pela Secretaria da Comunicação Social, o
diretor-geral Fabrício Ferreira; e
Úrsula Poli e Jomara Totzek, da
equipe de Marketing. Pela CGE,
além de Siqueira, estavam presentes o diretor de Transparência e Controle Social da CGE,
Matheus Klaus Gruber; e a
coordenadora de Transparência,

Thays Kruk da Rocha.
A Diretoria de Transparência e Controle Social está
comprometida em apresentar o
maior número de informações e
deixá-las acessíveis. “A alimentação das informações do portal
continua sob responsabilidade
dos órgãos do governo e, agora,
cabe à CGE planejamento, coordenação, controle e avaliação
dos sistemas de transparência
do governo estadual”, explicou
Gruber.
O controlador-geral disse
que o trabalho também será
direcionado para que o paranaense tenha conhecimento
de todos os gastos e ações do
Estado e as informações sejam
acessíveis, sem entraves. “A
informação ativa deve ser simples e dada de maneira direta,
para que o cidadão saiba onde
seu dinheiro está sendo aplicado
no Paraná e a forma responsável
com que o Estado age com esse
recurso”, detalhou Siqueira.

Ratinho determina revisão
e reavaliação de contratos
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior determinou a reavaliação e revisão dos contratos
vigentes para compra de bens e
de fornecimento de serviços na
administração pública estadual.
O Decreto número 515/19,
assinado pelo governador na
quarta-feira (13) e já publicado
no Diário Oficial, traz o detalhamento de como os órgãos da
administração pública direta e
indireta deverão proceder para
renegociar, prorrogar, aditar ou
até romper contratos vigentes.
O Decreto determina, também, a revisão dos processos

licitatórios em curso, de acordo
com a disponibilidade orçamentária ou do estritamente necessário. “A medida visa identificar
pontos onde é possível economizar recursos ou aprimorar processos. Cada secretaria deverá
estabelecer uma comissão para
reavaliar seus contratos”, explica
o secretário de Estado da Administração e da Previdência, Reinhold Stephanes. No caso de
contratos superiores a R$ 10
milhões, a designação da comissão de reavaliação deverá se dar
em conjunto com a Secretaria da
Administração.

(PSC), Jeverson Gomes da
Silva (PDT) e Paulo Sérgio
Valenga (PDT). Recentemente eles tiveram a cassação suspensa pela Justiça.
Também será realizada
durante a sessão, votação
para escolha de segundo
secretário da Câmara, já que
o vereador Diego Macedo
decidiu deixar a Mesa. De
acordo com Diego de Jesus
da Silva, o único vereador
que se candidatou à vaga foi
João Penteado. “A tendência
é que ele seja eleito por unanimidade”, declarou.
O presidente também afirmou estar bastante confiante
em sua gestão e que a expectativa para o início dos trabalhos é grande.

EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Da Assessoria

ocasião serão votadas as
comissões permanentes do
Legislativo para o biênio
2019-2020. Os grupos formados durante a sessão serão
os responsáveis por analisar
e formar pareceres técnicos
das proposições que ingressarem na Câmara ao longo
deste e do próximo ano.
Na Casa de Leis de
Carambeí a primeira sessão ordinária acontece hoje
(19), às 19 horas. Será a
primeira presidida pelo novo
presidente da Casa, vereador
Diego de Jesus da Silva. No
retorno oficial dos vereadores
aos trabalhos também haverá
reintegração dos três vereadores que haviam sido cassados - Emerson Plovas Bueno

Proibições
O decreto estabelece, ainda,
a possibilidade de adiamento das
compras ou contratações, aditamento dos atuais instrumentos
contratuais, não prorrogação de
contratos e até rescisão contratual. O Decreto frisa ainda que as
reavaliações e renegociações não
podem resultar em aumento de
preços ou de quantidades, redução de qualidade dos bens ou serviços ou outras modificações que
se oponham ao interesse público.
As reavaliações deverão estar
concluídas até 29 de março e, as
renegociações, até 30 de abril.

Secretaria de Saúde
vai prestar contas
Da Assessoria
Piraí do Sul - Está agendada
para hoje (19), às 10 horas,
audiência pública no prédio da
Casa de Leis de Piraí do Sul. A
Prefeitura Municipal vai explicar
à comunidade como tem administrado os serviços de saúde em
Piraí do Sul.
Na reunião, a Secretaria de

Saúde vai prestar contas relativas
ao cumprimento do Plano Municipal de Saúde. A pasta deve
esclarecer como desenvolveu as
ações, os programas e as metas
nos meses de setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2018.
A audiência é um evento
aberto ao cidadão, que permite o
diálogo entre a comunidade e os
gestores públicos municipais.

CURSOS TÉCNICOS

Rede estadual tem
mais de 1,3 mil vagas
Acabam nesta quinta-feira
(21) as inscrições para os cursos
técnicos do programa Pronatec/
Mediotec na rede estadual de
ensino. São 1.380 vagas em 16
cursos disponíveis em 37 escolas
estaduais de 26 municípios. Os
cursos são ofertados na modalidade concomitante, em que o
aluno cursa o ensino médio regular em um turno e faz as disciplinas técnicas no contraturno
escolar, não necessariamente na
mesma instituição de ensino.
Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados
a partir da 2ª série do ensino
médio da rede estadual, e que
tenham no mínimo 15 anos completos, diretamente na instituição
de ensino de interesse.
Consulte a lista
completa dos cursos
“Os cursos concomitantes do
Mediotec são mais uma oportunidade para estudantes da rede
estadual ampliarem seus conhecimentos e possibilidades de trabalho. Além de ser gratuito, assim
como os demais cursos profissionalizantes da rede estadual,
o Mediotec também garante aos
estudantes um auxílio-transporte
e um kit com materiais didáticos”, explica a chefe interina do
Departamento de Educação Profissional, Angela Carstens.
Cursos
Os cursos do Mediotec são:
Administração, Alimentos, Cozinha, Design de Interiores, Edificações, Eletromecânica, Eventos,

Farmácia, Informática, Logística,
Mecânica, Meio Ambiente, Portos, Química, Recursos Humanos e Vestuário.
Estão disponíveis 30 vagas
em cada turma. Caso haja uma
procura maior que o número de
vagas, ocorrerá um processo seletivo. As aulas começam em 7 de
março e têm duração de um a dois
anos, dependendo do curso.
Processo seletivo
A Secretaria da Educação do
Paraná realizou na semana passada, entre os dias 13 a 15, as
inscrições para o Processo Seletivo Interno de Bolsista de professores, pedagogos, tradutores
e intérpretes de Língua Brasileira
de Sinais para atuar nos cursos
do Mediotec. Participaram profissionais do Quadro Próprio do
Magistério e professores com
contratos em aberto por meio do
Processo Seletivo Simplificado.
A classificação provisória
será divulgada nesta quinta-feira
(21) e a classificação final após
julgados todos os recursos.
Pronatec
O Programa Nacional de
Acesso à Educação Profissional e Emprego objetiva expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de Educação
Profissional e Tecnológica para
a população brasileira, com a
finalidade de contribuir para a
melhoria da qualidade do ensino
médio público, ampliando, assim,
as oportunidades educacionais
dos trabalhadores.
Divulgação

Rede estadual tem mais de 1,3 mil vagas para o Mediotec
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FANTASMA VOLTA A JOGAR EM 10 DE MARÇO

Derrota tira Operário da decisão
Divulgação / José Tramontin

Fantasma
vai mal nos
pênaltis e
perde a vaga
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário perdeu nos pênaltis
para o Toledo, na tarde deste
domingo (17), pela semifinal
do Campeonato Paranaense –
Taça Barcímio Sicupira Junior.
No tempo normal, as equipes
empataram em 1 a 1 e, nos
pênaltis, o time da casa venceu
por 3 a 1. O jogo aconteceu no
Estádio 14 de Dezembro.
O Toledo abriu o placar aos
sete minutos do primeiro tempo,

Obras de
revitalização
da Capela
Municipal
chega a 15 %
de conclusão
Tibagi - A obra da Capela
Mortuária, do Cemitério Municipal, iniciada em janeiro já está
com status de conclusão de 15%.
Com a modernização, um dos
grandes problemas que assolavam
a capela, o forte calor, chegará ao
fim. O investimento é de cerca de
R$ 160 mil, com recursos próprios do executivo.
O projeto de revitalização
contempla a troca da cobertura
atual por telhas termo acústicas e
o aumento do pé direito do prédio, que irá melhorar a ventilação
da construção. Os quartos e a
cozinha ganharão uma subdivisão
e serão separados. A capela também ganhará uma nova fachada
mais atual.
Para a projetista da Prefeitura, Andre Astegher, "o projeto
visa revitalizar o prédio, que está
muito antigo, tudo quebrado. A
parte de madeira vai ser trocada
por metal, que é mais resistente e
dura mais”, explicou. O projeto é
assinado pelo engenheiro civil da
Prefeitura, Josemar Scheraiber.
A previsão é que a obra seja
entregue em junho. Durante esse
período, os velórios que dependem da Capela Municipal serão
remanejados para outro espaço e
o acesso ao cemitério será apenas
pelos portões secundários, nas
Ruas Bento Manoel dos Santos
e Desembargador Mercer Júnior.
Os sepultamentos seguem acontecendo normalmente no Cemitério Municipal.

Atleta de
Carambeí foi
destaque na
corrida da RPC
Carambeí - Gabriel Lagos,
atleta corredor de Carambeí, foi
destaque no final de semana na
programação esportiva do evento
Puro Esporte, promovido pela
Rede Paranaense de Comunicação (RPC), de Ponta Grossa.
Foi um dia inteiro de atividades
esportivas no Parque Ambiental,
com a presença de atletas todas
as modalidades esportivas, com
atrações gratuitas.
Foram expostas 70 opções
de atividades físicas, desde lutas
marciais, danças e exercícios
diversos. Gabriel participou da
corrida e ficou em 5º lugar geral
com tempo de 15' 35'' no percurso de 4 km e 400 metros.
Mesmo a prova não tendo premiação oficial, o atleta correu na
chuva e enfrentou o desafio em
nome do esporte. Parabéns por
mais esta Conquista.

Partida foi no campo do Toledo, com estádio lotado

quando Eduardo aproveitou sobra
na área e marcou. O alvinegro
buscou o gol durante toda a partida e conseguiu empatar aos 43
minutos da segunda etapa. Após
cobrança de escanteio, Cleyton
aproveitou o rebote, tirou a marcação e deixou tudo igual.

Nos pênaltis cobrados pela
equipe da casa, Revson marcou
o primeiro. Simão defendeu as
cobranças de Eduardo e Netto.
William e Guilherme Rend marcaram. Nas cobranças do Fantasma, Schumacher chutou para
fora, Robinho marcou, Cleyton

chutou na trave e Lucas Batatinha teve a cobrança defendida
pelo goleiro.
O Operário iniciou o jogo com
Simão, Danilo Báia, Rodrigo,
Sosa, Peixoto, Chicão, Índio,
Pedrinho, Dione, Rafinha e Schumacher. No segundo tempo, entra-

VOTAÇÃO SEGUE ATÉ SEGUNDA-FEIRA (25)

ram Lucas Batatinha, Cleyton
e Robinho para saída de Danilo
Báia, Rafinha e Pedrinho.
Em entrevista coletiva, o
técnico Gerson Gusmão falou
sobre a partida. “Mais uma vez,
tomamos o gol no início do jogo
em uma decisão. A equipe sentiu um pouco e depois se acertou
no jogo, conseguiu ter o domínio. O segundo tempo foi todo
nosso. Acho que a gente merecia
um gol até mais cedo por aquilo
que a equipe produziu, pelas
tentativas. A bola sempre batia
em um, o goleiro estava em um
dia muito iluminado hoje. Mas
futebol é assim, a gente não vai
ganhar sempre. Nós temos uma
boa equipe, mas o adversário
também mostrou por que chegou na semifinal. A gente tentou, durante o jogo todo, buscar

o gol. Estamos todos tristes,
claro, não é o resultado que
queríamos e que poderíamos ter
alcançado. Mas agora é assimilar isso e já começar a trabalhar
visando o segundo turno”.
Na partida contra o Toledo, o
capitão Chicão atingiu uma marca
histórica: 100 jogos com a camisa
do Fantasma. Nesses anos, foram
quatro taças levantadas: Campeão
Paranaense 2015, Campeão Brasileiro Série D 2017, Campeão
Paranaense da Segunda Divisão
2018 e Campeão Brasileiro da
Série C 2018.
O alvinegro volta a jogar
pelo Campeonato Paranaense
no dia 10 de março contra o
Londrina, às 16 horas, no Estádio Germano Krüger. A partida
é válida pela primeira rodada da
Taça Dirceu Krüger.

ATRAVÉS DE EMENDA DE SANDRO ALEX

Escolha da rainha começa na quarta UBS ganha veículo zero km
Divulgação

Divulgação / Pref. de Tibagi

Vitoria Maria, de 21 anos

Rosilene Souza, de 31 anos

Nicholly Galdino, de 22 anos
Automóvel KA já está na UBS do Boqueirão

Brenda Raline, de 21 anos
Da Assessoria
Tibagi - Os preparativos
para os concursos online de
Marchinha e Rainha de Tibagi
estão nos ajustes finais, mas o
início da votação no facebook
da Prefeitura, que aconteceria nesta segunda-feira, (18),
teve de ser adiado para quarta-feira (20) devido ao grande
número de inscritos. Os vídeos
começarão a ser disponibilizados na página oficial da Prefeitura de Tibagi já a partir das
9 horas da manhã. A votação
vai até segunda-feira (25).
Desde a quinta-feira (14)
da semana passada estavam
ocorrendo as gravações das
Marchinhas, com acompanhamento da Banda Dubay e dos
intérpretes Brenda Helen e
Fábio Bueno. Na sexta-feira
(15) e sábado (16) aconteceram, também, as gravações

Michele Solek, de 36 anos

Kelly Patrick, de 30 anos

com as candidatas à Rainha.
Neste ano, seis beldades e 11
marchinhas disputam os títulos.
A gerente da Secretaria
de Turismo (Setur), Kellin
Ramos, ressalta que a nova
forma de votação irá movimentar as candidatas, além
de que mais pessoas poderão
participar do processo. “A
expectativa é a melhor possível. Vai ser muito legal ver
os vídeos sendo curtidos e as
candidatas fazendo suas campanhas com familiares e amigos. A tecnologia vai levar o
vídeo delas para longe, onde
todos de qualquer lugar do
país, e do mundo, poderão ver
e ajudar a eleger a melhor, a
majestade do carnaval Tibagi
2019. Vamos divulgar a beleza
das candidatas e também o
nome de Tibagi. É muito bom
a população poder ajudar a

definir a rainha do Carnaval.
Todos poderão votar e não
ficará apenas a cargo de jurados, é uma interação muito
bacana”, destacou.
O gerente do departamento
de Cultura, Sidnei Bielski,
comenta da qualidade das marchinhas concorrentes nesta edição do concurso. “Já gravamos
as marchinhas e agora vamos
esperar o resultado e ver quem
a população definirá como vencedora. Todas as marchinhas
ficaram bonitas e caprichadas,
mas infelizmente só três serão
premiadas”, falou.
A votação esse ano será
online e através da página oficial da Prefeitura no Facebook.
Só serão computadas as curtidas nos vídeos oficiais, postados na página da Prefeitura.
Compartilhamentos e curtidas
em vídeos em outros perfis ou
páginas não serão aceitos.

PARA VISITANTES

Cooperativa disponibilizará
transporte aos cooperados
O corpo técnico e os produtos fabricados pela CAPAL
estarão presentes no 22º Show
Tecnológico de Verão, realizado pela Fundação ABC com
o apoio da cooperativa. O portfólio poderá ser conferido no
estande localizado no Campo
Demonstrativo e Experimental
de Ponta Grossa nos dias 20 e
21 de fevereiro.
Os visitantes do evento,
que têm como objetivo discutir

e demonstrar tecnologias para
melhoria das atividades agropecuárias, poderão conhecer
mais sobre as rações e suplementos CAPAL, reunidos em
cinco linhas. A Nutrimelk, voltada para bovinos de leite, e
a Nutricorte, para os de corte
(ambos suplementos), e as
rações Bovimelk, Optimelk e
Bovicorte. Também estarão no
estande as Sementes CAPAL,
voltadas para o plantio de soja

e trigo, com alto padrão de germinação.
Já os técnicos da cooperativa darão suporte aos cooperados nas áreas de pecuária e
agrícola, esta, inclusive, contará com o time de agricultura
de precisão para tirar dúvidas e
aprofundar sobre o tema.
Os cooperados CAPAL
também terão à disposição
transporte para frequentarem o
evento.

Carambeí - A Prefeitura
Municipal, por meio de emenda
parlamentar do então deputado
federal (PSD) Sandro Alex,
recebeu verba para aquisição
de veículo destinado a Unidade Básica de Saúde do bairro
Boqueirão. O veículo Ford Ka,
sedan, realizará todas as atividades externas da UBS que estão
relacionadas a visitas domiciliares e serviços burocráticos.

A Unidade Básica de Saúde
do Boqueirão atende cerca de
quatro mil pessoas que pertencem ao bairro Boqueirão, Vila
Mariana, Lajeado, Caçandoca e
Campo Belo. Além dos serviços
de consultas e programas como
saúde da criança, do idoso, da
mulher, há também atendimentos para grupos de diabéticos e
hipertensos, entre outras atividades.

'DA RUA PARA QUADRA'

SCFV começa atividades
Tibagi - As atividades do
projeto 'Da Rua para Quadra',
desenvolvido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), começaram nesta
segunda-feira (18) na quadra do
bairro São José. Vôlei e futsal são
as modalidades ofertadas no local
para quarenta alunos.
De acordo com o coordenador do SCFV, Donizethe Sales,
o objetivo das atividades na quadra do SCFV é diferente do das
Escolinhas Esportivas, ofertadas
pela Secretaria de Esportes e
Recreação Orientada (Sero).
“Nós trabalhamos com a socialização. Eles aprendem cidadania,
tem acesso a palestras. Nas esco-

linhas da Secretaria de Esportes
é buscado o rendimento dos alunos e nós buscamos a socialização”, explica.
As atividades ocorrem de
segunda à sexta-feira, no contra
turno escolar. Durante o período
da manhã, as atividades ocorrem das 9 às 11h30 e pela tarde
das 14 às 16 horas. Para aqueles interessados em participar,
devem ir até o SCFV, no bairro
São José, e fazer a inscrição.
Na semana que vem retornam as atividades dos grupos de
idosos da sede e dos distritos. E
após o carnaval, o grupo Jovens
Mães também retoma suas atividades.
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TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA EM CASTRO

General de Divisão visita 5º Esquadrão
Divulgação

General Tomás
é responsável
por todas as
organizações
militares do
Paraná e de
Santa Catarina
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Estará em Castro nesta
quarta-feira (20) o general
Tomás Miguel Miné Ribeiro
Paiva, comandante da 5ª
Divisão do Exército e responsável por todas as orga-

General Tomás já é aguardado

Alunos recebem kits escolares
Divulgação

Da Assessoria

Prefeito Moacyr 'requenta'
investimentos já anunciados
Da Assessoria

Todos os alunos da rede pública receberão materiais
em materiais adequados para
nossos alunos e também para
as equipes das escolas. Tudo
isso retorna em forma de um
aprendizado melhor", disse.
Para o prefeito, os materiais entregues proporcionam
mais conforto para os alunos e
economia para os pais. "Investimos para melhorar cada vez
mais as condições para nossos
alunos. Agora todos terão uma
mochila para carregar seus

virá para conhecer o quartel, a
cidade, e fazer contato com o
pessoal daqui”, complementa
o comandante.
De acordo com o coronel,
foram convidados para a formatura o comando da Guarda
Municipal e Polícia Militar de
Castro, o delegado de Polícia Civil e policiais e guardas
das três esferas no município.
“Vamos aproveitar para apresentá-los ao general, com o
objetivo de estreitar os laços
entre as entidades”, destaca.
O general Tomás virá ao
município acompanhado do
comandante da 5ª Brigada de
Cavalaria Blindada de Ponta
Grossa, general Alcides Valeriano de Faria Junior.

POUCA NOVIDADE

EDUCAÇÃO

O governo municipal
entregou nesta sexta-feira
(15) pela manhã, mochilas e
kits de material escolar para
alunos da Escola Municipal
de Vila Rosário e do Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) Despertar
para o Mundo. Todos os alunos da rede pública receberão os materiais. O chefe do
executivo municipal, prefeito
Moacyr Fadel, anunciou ainda
que em breve serão entregues
pastas para os professores e
funcionários das escolas, além
de estojo para os alunos. A
Prefeitura investiu R$ 967 na
aquisição dos materiais.
A secretária municipal de
Educação, Rejane de Paula
Nocera, destacou que esse é
mais um compromisso da atual
gestão em oferecer educação
de qualidade na rede pública.
"São investimentos que visam a
melhor aplicação dos recursos

nizações militares do Paraná
e de Santa Catarina. Ele virá
ao município para a primeira
visita oficial à cidade e ao
5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado.
A formatura de recepção
ao general está marcada para
as 11 horas, no quartel. Antes
ele será recebido por escolta
mecanizada, e em seguida,
haverá honras oficiais, apresentação dos oficiais e pelotão
mecanizado. A programação
também inclui o momento em
que o general irá dirigir palavras aos oficiais sargentos. As
informações são do coronel
José Jorge dos Santos Júnior,
comandante do 5º Esquadrão
de Cavalaria Mecanizado. “Ele

Prefeitura investe
R$ 967 na aquisição
de material
cadernos e livros, e em breve
receberão estojos para complementar o material. Também
vamos entregar pasta para
todos os professores e funcionários das escolas", disse.

O prefeito Moacyr Fadel
Junior (MDB) requentou ontem
(18), no Teatro Bento Mossurunga, o anúncio de investimentos em obras para o município
que somados chegariam a R$
67 milhões. Os recursos oriundos de financiamento junto à
Caixa Econômica Federal, por
meio do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento (Finisa), governos
estadual e federal, tem pouco de
novidade, uma vez que boa parte
já foi divulgado em outros tempos. A reunião também contou
com a presença de secretários
que apresentaram as realizações das pastas em dois anos de
governo.
Entre as obras anunciadas
estão a construção do Centro Poliesportivo do Caramuru, capela no Cemitério Frei
Mathias, praça no Jardim Nossa
Senhora das Graças, Ginásio de
Esportes no Jardim Alvorada,
nova rodoviária municipal, Centro de Especialidades Médicas,
ampliação da rede de esgoto no
Morada do Sol I, Jardim Pandorf, São Miguel e Termas do
Riviera.

Na área de pavimentação
o investimento será de R$ 35
milhões e serão contempladas a
Avenida Bento Munhoz da Rocha
Neto, Avenida Karl Joseph Hoffmann, Avenida Dacio Leonel de
Quadros, Avenida Vicente Fiorillo, Rua Bertoldo Martins de
Oliveira, Rua Consulesa Helena
van den Berg, Rua Hipólito
Stori, Rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, Rua Jerônimo
Cabral Pereira do Amaral, Castroville, Santa Terezinha, Jardim
das Araucárias I, II e IV, Nossa
Senhora das Graças, Bela Vista,
Jardim Arapongas, Centro,
Morada do Sol I, II e III, Padre
Piva e Jardim Colonial, Parque
Lacustre I e II, Mirante da Serra,
Jardim Europa, Termas Riviera,
Vila Santa Cruz, Vila Rosário e
Bom Pastor.
Fadel destacou que "não conseguiríamos fazer tudo o que já
fizemos sem a ajuda de cada um
de vocês. Nesta gestão temos
equipes unidas e valorizamos
nossos funcionários. Estamos
batendo nosso próprio recorde
de investimentos em Castro e
que vai melhorar a qualidade de
vida de nossa população".
* Com redação
Divulgação

'MULHER EMPREENDEDORA'

Cirlete Oliveira
é indicada
'Empresária
Destaque 2018'
Da Redação

Em mais uma cerimônia festiva, a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios
de Castro entrega no dia 8 de
março, no salão de eventos do
Hotel Buganville Palace, o prêmio
'Empresária Destaque 2018' a
Cirlete Aparecida Souza Oliveira.
O evento programado para iniciar às 19h45, será presidido por
Jocimara de Oliveira Van Mierlo, e
culminará com um jantar.
A homenagem à 'Mulher
Empreendedora' de Castro é uma
tradição que se repete todos os
anos, com a indicação de uma
empresária que se destaca no
município.

3 SETS A 1

Caramuru Vôlei
perde duelo entre
paranaenses
No duelo paranaense válido
pela 17ª rodada da Superliga
Masculina, o Maringá levou
a melhor. Mesmo atuando na
Arena Multiuso, em Ponta
Grossa, a equipe dirigida pelo
técnico Alessandro Fadul venceu o Caramuru Vôlei por 3
sets a 1 (25/21, 16/25, 25/17
e 25/23), na noite deste sábado
(16).
O destaque individual da partida foi o oposto Lucas Borges,
da equipe maringaense, que saiu
de quadra premiado com o Troféu VivaVôlei após ser eleito o
melhor do confronto.
Esta foi a 15ª derrota do
Caramuru na competição nacional. O time segue na zona de
rebaixamento com apenas nove
pontos somados. À frente, o
Corinthians/Guarulhos aparece
com cinco pontos a mais.
Na próxima rodada, os ponta-grossenses viajam até a cidade
de Itapetininga, interior de São
Paulo. Lá encaram o Vôlei UM,
em duelo agendado para esta
quarta-feira (20), às 20 horas,
no Ginásio Ayrton Senna.

EM CARAMBEÍ

Champions
League teve mais
uma rodada
Da Assessoria

Prefeito Moacyr promove encontro para anúncio de obras

Carambeí - Final de semana
foi movimentado no esporte com
a realização da segunda rodada
da 1ª Champions League de
Carambeí, na quadra de grama
sintética da Praça Cívica.
Atletas de todos os bairros
reúnem-se para mais esta disputa, organizada pela Prefeitura
de Carambeí, através da secretaria municipal de e Esportes.
Os resultados dos confrontos
já apontam quem são os favoritos da competição que voltam a
se enfrentarem no próximo final
de semana.
Confira os resultados
desta rodada:
* Napoli 5 x 4 Tottenham
* Liverpool 1 x 4 Shakhtar
Donestk
* Roma 7 x 2 Hoffenn Hein
* CSKA Moscou 11 x 2 Real
Madrid
* Inter de Milão 2 x 1 Victoria
Plzen
* Manchester United 4 x 1
Atlético de Madrid
* Clube Brugge 5 x 3 PSV

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.
(42)9 9866-7531, após as 17 horas.

Touro: Boa hora para mudar de
casa ou resolver problemas de família. Sua sorte deve mudar no fim da
manhã e tudo vai parecer mais fácil
para você. Uma amizade pode se
transformar em namoro.

Escorpião: Você pode ter inspirações supercriativas. Anote tudo
para não esquecer de nada depois.
Boas surpresas com amigos. Pode
até pintar um clima de paixão e
romance com alguém da turma.

Gêmeos: Você vai esbanjar
inspiração e criatividade no serviço.
Pode ter boas chances de conquistar
uma promoção. Assuntos de família
terão prioridade à tarde. Ótima sintonia no romance.

Sagitário: Conversas importantes devem agitar seu lar ao longo
do dia. No trabalho, mostre seu interesse e sua disposição em aprender
e progredir. Romance com colega
tem boa chance de engrenar.

Câncer: Ótima disposição
para aprender coisas novas. Boa
habilidade para conversar e negociar. Explore sua criatividade. Na
paquera, converse bastante para
descobrir com quem tem mais afinidades.

Capricórnio: Você vai usar
as palavras certas para convencer
as pessoas. Sucesso garantido no
comércio. Pode até faturar uma
grana inesperada. Deve se surpreender com uma paixão à primeira
vista.

Leão: Confie nos seus talentos.
Intuição em alta. Seja realista com
os gastos e tenha cuidado para não
se enrolar com crediários. Valorize
quem traz segurança e estabilidade
para o seu coração.

Aquário: Dia de muita criatividade e ótimas ideias para ganhar
dinheiro. Trabalho em equipe recebe
bons estímulos. Há sinal de mudanças à tarde. Várias astros vão estimular o amor.

Virgem: Os astros indicam boa
afinidade em sociedade ou parceria
profissional. Mas não revele todos os
seus planos. Romance protegido, só
evite medir forças ou criticar quem
ama.

Peixes: Você vai mostrar muita
disposição e competência no serviço.
Pode até aumentar seus ganhos,
ainda mais se usar sua criatividade
e boa lábia. Vida a dois protegida e
em boa sintonia.

CRUZADAS
www.coquetel.com.br
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TERRENO
PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento
R$100.000,00. Tratar pelo telefone.: 9 9943-8139.
BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO USADO
Vendo barracão, preço ótimo. Um
galpão de 100 m² por R$ 9.000,00
e um galpão de 120 m² por R$
11.000,00. Em ótimo estado. Telefone: (41) 9 9648-9160.

CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
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NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso.
Valor de R$ 1.100. Fone
(42) 9 9972-0758.

www.coquetel.com.br
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ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
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O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-Feira (19/02)
Judith pensa na possibilidade de adotar Feijão. Robério
fica fascinado com o conhecimento de Marcos Paulo. Valentina vasculha o local da queda
de Feijão, sem perceber que
está sendo observada. Stella
descobre que um antigo cliente
de Stefânia pode ser Mattoso.
Mirtes compra várias caixas
de um medicamento laxante.
Walid se declara para Diana.
Júnior beija Luz. Valentina cai
no buraco que dá acesso ao
labirinto para a fonte.

Libra: Trabalhar em equipe e
trocar ideias com os colegas deve
garantir resultados melhores para
todos. Os astros pedem mais atenção à saúde. A Lua pode despertar
insegurança no amor.

3/cat. 4/peri — tear. 6/jarros. 10/pedagógico.

ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (19/02)
André afirma a Alain que
ele precisa aproveitar sua
nova chance e compreender
o que está vivendo. Em suas
sessões de regressão com
Letícia, Daniel descobre mais
coisas sobre Julia. Mauro
César tenta reatar com Gigi,
que declara ao ator que está
noiva. Marcelo se incomoda
ao ver Mariane beijar Mauro
César. Hildegard apresenta
Lucas a Mimi. Cris/Julia
se prepara para fugir com
Danilo, e se despede de
Piedade e Bendita. Eugênio
descobre que as joias de Julia
foram penhoradas.

Áries: Pessoas de má-fé podem
tentar enganar você. Desconfie de
qualquer promessa ou proposta boa
demais. Explore sua criatividade no
serviço. Romance com colega pode
ser mantido em segredo.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
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VERÃO 90
Terça-Feira (19/02)
Vanessa chantageia Jerônimo, que se vê obrigado a
hospedar a moça. Janaína
diz a Herculano que prefere
guardar segredo sobre seu
relacionamento, até que saia
o divórcio do cineasta. Manu
comemora com João por ter
conseguido uma vaga no
elenco fixo de uma novela.
Vanessa mente para Janaína para proteger Jerônimo.
Lidiane sonha com Patrick.
Jerônimo conta a Vanessa que
pretende chefiar a PopTV.
Gisela flagra Herculano beijando Janaína. Mercedes
promete ajudar Gisela. Manu
sente ciúmes quando Herculano orienta Nicole a gravar
com João. João vibra ao saber
que o programa Vibration
foi aprovado por Quinzinho.
Herculano avisa a Gisela que
quer o divórcio. João é aler-

tado pelo atendente do bar
que Galdino está no estabelecimento. Mercedes contrata
um marinheiro para fotografar Gisela e Herculano juntos
no barco.

CUIDADORA DE IDOSOS
Se você está precisando de 'Cuidadora de Idosos'. (42) 9 9868-0185.
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MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (19/02)
Jade e Bárbara se preocupam com Gabriela, que
parte com Flora e Paulo.
Breno sequestra Verena.
Alex tenta agredir Rafael.
Solange afirma ao Conselho
do Sapiência que entrou em
acordo com Rafael e a ONG
Percurso. Gabriela batiza o
bloco de Carnaval dos alunos.
Fabiana relata a Solange suas
exigências como presidente
do Grêmio. Breno chega com
Verena a seu cativeiro.

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

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

3/cat. 4/peri — tear. 6/jarros. 10/pedagógico.
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ESFAQUEIA RIVAL E ATIRA EM COMPANHEIRA

Homem enciumado tenta matar dois
Divulgação

Autor das
tentativas de
homicídio foi
preso em
flagrante
Da Redação
Em uma ação rápida
da Polícia Civil de Castro,
na data de sábado (16),
equipe de investigação da
DRP de Castro prendeu em
flagrante homem suspeito de
dupla tentativa de homicídio
registrada na noite de sextafeira (15), na Vila do Rosário
Após a Polícia Civil receber informações de que um

Paulo Moreira seria o autor das tentativas de morte de N.F.F e M.A.N.F

AÇÃO CONJUNTA

255 mil maços de cigarros
são interceptados pela PRF
Divulgação

indivíduo teria dado entrada
no hospital municipal vítima
de facada, iniciaram-se as
investigações que culminaram com a identificação de
P.M, como suspeito de tentar
assassinar N.F.F, após sofrer
crise de ciúmes.
P.M desferiu uma facada
na região do pescoço da
vítima, afirmando que este
estaria mantendo relacionamento amoroso com sua companheira M.A.N.F.
Após a prática do crime,
P.M teria procurado sua companheira e, após afirmar que
já teria matado N.F.F., tentou
assassiná-la, efetuando dois
disparos com um revólver.
O rápido trabalho da polícia judiciária possibilitou a

EM PALMEIRA

Vândalos arrombam porta de
escola e consomem merenda
Divulgação

Da Redação

Carga foi levada para a sede da Receita Federal
Da Redação
Ação conjunta entre o
setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF),
equipe operacional e a Receita
Federal, conseguiu apreender
dois veículos que seguiam sentido Curitiba com 510 caixas
contendo 255 mil maços de
cigarros. A carga que vinha do
Paraguai foi avaliada em R$
1,275 milhão. A interceptação
ocorreu pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da

noite de sexta-feira (15), na
região de Irati.
Em um primeiro momento,
a PRF abordou um dos caminhões e realizou a prisão do
condutor de 34 anos. Ele foi
levado para a delegacia da Polícia Federal de Ponta Grossa. O
outro veículo conseguiu escapar
da primeira abordagem, mas foi
localizado abandonado em uma
estrada rural. O motorista não
foi localizado e a carga de cigarros foi levada à sede da Receita
Federal de Ponta Grossa.

VILA RIO BRANCO

Marginais ameaçam
vítima e levam celular
Da Redação
Três indivíduos assaltaram
uma pessoa em via pública, no
início da noite de domingo (17),
na Praça Nossa Senhora do
Rosário, Vila Rio Branco. Um
deles portando arma de fogo deu
voz de assaltado e subtraiu um
aparelho celular, fugindo em um
veículo Escort, de cor vermelha.
De posse da informação,
uma equipe da polícia militar ini-

ciou diligências, logrando êxito
em localizar o veículo. Realizada
a abordagem, foi identificado o
condutor, um rapaz de 19 anos,
e os passageiros, ambos de 16
anos. No interior do veículo foi
encontrado o aparelho celular da
vítima e uma 'garrucha'.
Diante aos fatos, os autores, o
aparelho celular e a arma de fogo
apreendida, foram encaminhados
à delegacia da polícia civil para
as devidas providências.

Palmeira - Na noite de
sábado (16) vândalos invadiram as dependências da
Escola Municipal Nossa
Senhora do Rocio e do Colégio Estadual Amadeu Mário
Margraf, localizadas no
bairro do Rocio 2, e causaram prejuízos. Eles arrombaram a porta de cozinha
e consumiram os alimentos
que eram usados nas refeições dos estudantes, além
de vandalizar o local.
A porta de madeira que
dava acesso à cozinha ficou
bastante danificada. No interior do ambiente foi possível
constatar que os invasores
deixaram muita sujeira e que
chegaram a cozinhar arroz e
fritar batatas para consumir
durante a ação criminosa.
Ao constatar a ação, já
no dia seguinte, o estabelecimento de ensino acionou
a Polícia Militar e registrou
boletim de ocorrência. Em
nota, a direção da escola
municipal relatou que pede
o auxílio da comunidade.
“Pedimos a colaboração
da comunidade para que
quando virem qualquer atitude suspeita perto da escola

prisão de P.M em flagrante
delito pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, feminicídio e
porte ilegal de arma de fogo,
estando o indiciado agora a
disposição da justiça.
Pela prática dos crimes,
Paulo poderá pegar até 44
anos de prisão.

ROUBADA EM DR. ULYSSES

Moto furtada
em 2018 é
recuperada
em Jaguariaíva

Jaguariaíva - Roubada no
município de Dr. Ulysses no ano
passado, motocicleta foi recuperada pela Polícia Militar de Jaguariaíva na noite de sexta-feira (15).
Ela estava estacionada na Rua dos
Tropeiros, por volta das 23 horas,
e chamou a atenção por estar sem
placa de identificação.
Os policiais encontraram a
motocicleta com o chassi inelegível, o que provocou mais
curiosidade. Somente através
dos números de identificação
do motor é que foi constatado o
alerta de furto no veículo.
O responsável pelo veículo se
apresentou à autoridade poicial e
afirmou não ter os documentos da
moto e que havia comprado de
um desconhecido.
Um adolescente e a mãe acabaram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil para prestar
esclarecimentos sobre o caso.

PROCEDÊNCIA DUVIDOSA

Adolescentes
são detidos
com 25 metros
de ﬁos de cobre

NoNoNoNonONoNnonononononOnonO
Além da comida, muita bagunça
ou alguém adentrando às
dependências do estabelecimento, que avise a polícia
através do telefone 190”,
escreveu.
De acordo com a direção,

as aulas acontecem normalmente nesta segunda-feira
(18). O reparo da porta já
foi providenciado e a limpeza do local está sendo
realizada.

Policial militar de folga avista
dois indivíduos carregando uma
caixa com fios de cobre e aciona
a polícia militar. Na abordagem,
registrada às 14h25 de domingo
(17) na Rua João Tracz, Bairro
Matarazzo, foram encontrados
em posse de dois adolescentes
de 16 anos, 25 metros de fios de
cobre. Como a procedência do
material era duvidosa, os adolescentes foram encaminhados à
delegacia da polícia civil para as
providências cabíveis.

JAGUARIAÍVA

APÓS FURTO

Carro é encontrado em área rural
Da Redação
Treze horas após deixar
estacionado na Rua José Waldemar Iucksh, o veículo Monza
de cor preta, ano 1991/1992,

placas BHG 2159, carro é
encontrado em uma estrada
rural do bairro Campo Cumprido, no município de Piraí
do Sul.
O proprietário teria deixado

o veículo estacionado perto da
zero hora de domingo (17), e
quando amanheceu não encontrou mais o carro no local.
A ocorrência foi rgistrada
às 9h29.

Fugitivo vai
em cana
Fugitivo da Justiça foi preso
por policiais militares às 13h40
de domingo (17), na Rua Tramandai, Bairro Preto. O rapaz
de 28 anos tinha em seu desfavor mandado de prisão, motivo
pelo qual foi conduzido à cadeia
pública de Jaguariaíva.
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cleucimara@hotmail.com
'A Grande Conquista é o resultado de pequenas vitorias que passam despercebidas.'
Paulo Coelho
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Lilia

Divulgação

A competente Viviane Guimarães,
responsável pela gerência do
paradisíaco Praia Bonita Resort &
Conventions, localizado na Praia
de Camurupim, no Rio Grande do
Norte, recebendo cumprimentos
de aniversário. Parabéns!

Kelvin Santiago Gomes, acadêmico
do segundo ano de Comunicação
Social-Publicidade e Propaganda, em
ritmo de aniversário. Muitas bênçãos!

Dia 24, a
querida Lilia
Cravero de Sá
será muito
cumprimentada
por mais um
ano de vida.
Parabéns!

Kellen Coradim e Eder Giovani
Canto. Ela comemora idade
nova no próximo dia 22 de
fevereiro. Felicidades!

Albino

Divulgação

O castrense
José Carlos
Santiago
completa
20 anos
no próximo
dia 24 e
recebe o
carinho
da família
e amigos.
Muitas
alegrias!
Divulgação

O comandante da 5ª Brigada
de Cavalaria Blindada, General
Alcides Valeriano de Faria Junior
foi indicado para ocupar o
cargo de subcomandante de
interoperabilidade. Essa será a
primeira vez que o Brasil terá um
oficial no Comando Sul das Forças
Armadas dos Estados Unidos.
O Comando Sul tem como
tarefa implementar a política de
segurança dos EUA nas Américas
Central e do Sul e no Caribe.
No registro, General Alcides e
a esposa Ana Lúcia. Ana
Lucia recebeu felicitações de
aniversário, recentemente.
Felicidades ao casal!

Divulgação / João Maercelo Mazzo

Divulgação / João Maercelo Mazzo

Séfora Lianey Jayme festejou
aniversário reunindo amigos e
familiares mais próximos em uma
festa Tropical em Pirai do Sul.
Com muitas flores e frutas a festa
reuniu criatividade, bom gosto e Os casais Dionathan Jayme Queiroz e
muita alegria. A aniversariante ao Renata Fankin Bett, Plínio Sabino Queiroz
lado do marido Emílio Przybysz
e Rodmara Jayme Queiroz

Em tempo
de registrar o
aniversário de
Albino Schultz,
que no dia 18
de fevereiro
estreou seus
88 anos bem
vividos e com a
proteção divina
Divulgação / João Maercelo Mazzo

O irmão da aniversariante, vereador de Pirai do Sul,
Samir Jayme e a esposa Rosemery, Gustavo,
filho do casal, Séfora e Emílio Przybysz

Divulgação / João Maercelo Mazzo

A aniversariante e o casal de amigos
Joceli Carmen Dal Molin e Ademir
de Quadros, e o pequeno Cauã
Divulgação

Divulgação

A gatinha Gabriella Sleutjes
Teixeira comemora na
quinta-feira (21) seus dez anos.
Ela é filha do casal Danielle
Sleutjes Teixeira e Ricardo
Cotrim Teixeira. Parabéns!
Giovana Montes Celinski será a mais jovem integrante
da Academia de Letras dos Campos Gerais (ALCG). Sua
posse será no próximo dia 20, no restaurante La Gondola.
Na ocasião teremos a posse da escritora Renata Regis
Florisbelo como presidente daquela destacada entidade.
Giovana é neta do Casal Maria Estela e David Pilatti
Montes, também integrante da entidade e ex-presidente

19/02

Carmen Silva
Marisa A. Flores
Wagner Deckij Kachinski

20/02

Dryellen Souza
Ronie Cardoso Filho

21/02

Elisete Ignácio Correa

