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Cadáver de homemé encontrado dentro de riacho
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Divulgação

TARIFA DE PEDÁGIO SERÁ REDUZIDA EM 30% NO PARANÁ

CCR reconhece propina em pedágio

Em acordo de leniência celebrado com o Ministério Público Federal, a Rodonorte, empresa do grupo CCR que administra concessões de pedágio no Paraná, se comprometeu a reduzir o valor das tarifas em 30% nas praças que mantém no estado.
O acordo, noticiado em primeira mão pela Folha de S.Paulo, e confirmado nesta quarta-feira (6) pelo MPF, ainda precisa ser homologado pela Justiça. Após a homologação, a empresa terá 30 dias para implantar a redução da tarifa de pedágio, que deve se estender até somar R$ 350 milhões em abatimentos.
A concessionária ainda se comprometeu a realizar as obras previstas no contrato inicial com o governo estadual, mas que não foram executadas em função de aditivos
contratuais. O valor dos investimentos deve alcançar R$ 365 milhões.
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após homologação empresa terá 30 dias para implantar a redução

aeroporto sant' Ana

Divulgação

Divulgação

Divulgação

'Askovada' é o grande Acidente grave na BR-376
campeão do Corso em Tibagi envolve quatro carros

1247 pousos e decolagens

Secretaria de Indústria,
Comércio e Qualificação Profissional, gestora do Aeroporto
Municipal Comandante Antonio
Amilton Beraldo, divulgou na
quinta-feira (7) o balanço da
movimentação do aeródromo
de Ponta Grossa em fevereiro.
Foram feitos 1.247 pousos e
decolagens, que permitiram o
embarque e desembarque de
página 3
3.645 passageiros.
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EM CASTRO E NO PARANÁ

Falta vacina contra a Meningite

ENTREVISTA

Movimento de
passageiros
quase dobra

Divulgação / Luana Dias

NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Juíza Érika fala sobre a
violência contra mulher
Neste dia 8 de março,
quando se comemora o ‘Dia
Internacional da Mulher’, o
Página Um traz uma entrevista exclusiva com a juíza
da Vara Criminal de Castro,
Érika Watanabe. Abordando
principalmente a questão da

violência contra a mulher, a
magistrada responde a questionamentos relacionados à
legislação, medida protetiva,
desigualdade social, e também
orienta vítimas, que estejam
em situação de ameaça ou
agressão doméstica. página 5

Divulgação

ENCONTRO HISTÓRICO

Observatório de Castro
é recebido na Câmara

carambeí

Mato e lixo em
áreas poderão
gerar multas

Divulgação

Divulgação

Vista aérea de Carambeí

Com mais de trezentos lotes sem edificação espalhados
na zona urbana de Carambeí,
a secretaria Municipal de Meio
Ambiente realiza fiscalização
para que esses espaços sejam
mantidos limpos. Quem estiver
em desacordo com o Código
de Posturas, poderá pagar
página 4
multas.

DESABASTECIMENTO começou no mês de novembro
Legislativo ouviu o Observatório Social, e vice-versa

Pelo menos desde novembro
do ano passado os postos de
saúde de Castro não estão sendo
regularmente abastecidos com a
vacina Meningocócica C – fornecida pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), para a prevenção

de Meningite. A vacina deve
ser administrada em crianças,
a partir dos 2 meses de idade,
adolescentes e adultos, porém,
a reportagem ouviu mães que
tentaram imunizar seus filhos
nos últimos meses e que se de-

pararam com a falta da vacina.
A informação a que a reportagem do Página Um teve
acesso é de que a vacina está
falta em todas as cidades atendida pela Terceira Regional de
página 5
Saúde.		

A presidente da Câmara
Municipal, vereadora Fátima
Castro (MDB), recebeu, na tarde
de sexta-feira (1º), os membros
do Observatório de Castro Luiz
Alfredo Teixeira Strickert, Jan

Petter e Manoel José Gomes
Carneiro. Acompanhada pelos
vereadores Cézar do Povo (PSC)
e Maurício Kusdra (DC), ela
apresentou ações realizadas pela
página 3
nova mesa diretora.
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EDITORIAL

QUEREMOS RESPEITO!
Neste Dia Internacional da Mulher, mulheres do mundo inteiro, se tivessem a oportunidade de se juntar para dizer ao mundo
que presentes gostariam de ganhar, certamente fariam uma carta, um documento, um post nas redes sociais, onde a pauta principal seria: queremos respeito! Não se espera neste dia grandes homenagens, ainda mais se forem feitas de discursos políticos
vazios, presentes físicos também podem ser sim dispensados, mas o respeito, esse elas clamam com fervor. Respeito pelas duas
decisões, respeito nas cobranças e críticas dirigidas à mãe e que são poupadas ao pai; respeito pelo seu corpo, vestindo qualquer
que seja a roupa; respeito pelo seu trabalho, com remuneração digna; respeito pela sua imagem ao fim de um relacionamento;
respeito pelo seu direito à vida, sem ofensas e agressões durante o parto; respeito nas decisões políticas, respeito pelo seu ser,
em todas as idades, classes sociais, profissões, religiões e preferências, simplesmente respeito.

Informe Publicitário
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JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Nazem Fadel
Bom Vizinho dos 'Secas'
Capítulo

DESINFORMAÇÃO
Três dias antes da 'até
então' vinda de Carlos Massa
Ratinho Junior a Castro, uma
assessora da Prefeitura de
Castro não sabia dizer se a
assinatura da Ordem de Serviço para o início dos 9 km
de asfalto ligando Socavão
a Castro ainda aconteceria
na segunda-feira (11). Por
telefone, disse apenas que
na sexta-feira (8) daria uma
posição.
NÃO VEM
O que mais chama atenção
é a desinformação do governo
municipal, que fez o convite,
anunciou a presença do governador, sem checar se ele estaria no Brasil. Na edição de 26
de fevereiro, uma terça-feira, o
Página Um trazia a manchete
‘Piana é governador até 11 de
março’. E na gravata ‘Agenda
de Ratinho Junior nos EUA
foi destacada”. Se tomassem
mais cuidados e lessem mais o
Página Um, poderiam evitar
essas mancadas.

Nazem Fadel, que esteve na linha dos empresários bem
sucedidos, gostava de dialogar sobre gestão de empresas. Lembrava que é preciso escutar o silêncio do passivo financeiro, que
não tem futuro, só passado, e que é fundamental liquidar esta
obrigação para conseguir o sucesso na vida pessoal, profissional
e comercial. E, para apimentar um pouco mais a discussão, fazia
a descrição do talento da sua caneta, que ajudou a materializar o
seu patrimônio com assinatura de cheques, notas promissórias e
contratos, durante mais de quarenta anos.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

MORO VENCEU
Não se sabe, ao certo,
qual foi a estratégia do prefeito Moacyr com esse anúncio, mas que foi um tiro no pé,
isso foi. Outra questão que
deve ser investigada, é a licitação que deu vitória a Moro.
Nada contra a empreiteira que
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OUTRAS LOCALIDADES

DIA DELAS
Em um país onde se
cobra muito e se elogia
pouco, deve-se reconhecer o
papel da 'mulher' e sua conquistas em todos os níveis.
O reconhecimento da Polícia
Militar ao dar a juíza Érika
Watanabe, que atua com brilhantismo à frente da Vara
Criminal de Castro, a mais
alta horaria da PM - Heróis
dos Campos Gerais -, deve
receber aplausos. Assim
como tantas outras mulheres
que ocupam postos importantes, a exemplo da deputada
federal Aline Sleutjes, a primeira mulher deputada federal por Castro; a presidente
da Câmara, vereadora Maria
de Fátima Castro, que coloca
uma mulher no comando do
legislativo após 30 anos.

Na edição 3227-A, sexta-feira, 1º a 7 de março de 2019, na reportagem da página 7 'Mulher encontrada morta em valeta', publicamos na gravata
(espaço dado como reforço ao título) a frase 'Em 2018, nove pessoas morreram em acidentes acidentes'. Além dessa frase não condizer com a matéria,
foi repetida a palavra acidente.

ASSINATURA
R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00

NÃO VIRÁ
Sandro Alex, secretário
de Estado Infraestrutura e
Logística, não virá mais a
Carambeí hoje (8), para a
inauguração de um campo
de futebol society, fruto de
emenda sua quando ainda
atuava como deputado federal em Brasília. A inauguração também foi adiada, e
ainda não há nova data.

ERRAMOS

08/03 - Dia Internacional da Mulher
Dia da Criação da Casa da Moeda do Brasil (1694)
09/03 - Dia Internacional do DJ
10/03 - Dia do Sogro Dia do Telefone
11/03 - Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo
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goza de nosso total respeito,
mas depois de tanto adiamentos, vale uma conferência.
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REDUÇÃO DO ICMS
Para fazer frente às reduções já feitas por São Paulo e Rio
de Janeiro, o Paraná também estuda reduzir o ICMS sobre o
combustível da aviação. São Paulo reduziu a alíquota de 25%
para 12% - o Paraná cobra 18%. O Governo do Estado diz
que alterações na carga tributária, caso aconteçam, servirão
para fomentar a malha aérea e o desenvolvimento da atividade
econômica.
SALÃO DE TURISMO
Mais de 2,5 mil agentes
de viagens são esperados
no 25º Salão Paranaense
de Turismo, entre 3 e 4 de
maio em Curitiba. Um dos
painéis do salão vai abordar
o crescimento do turismo
religioso. O encontro terá
ainda espaço para "rodada
de negócios" e a apresentação do Ano Estadual da
Gastronomia no Paraná.

TRANSPARÊNCIA
Londrina ocupa o primeiro lugar entre as cidades
mais transparentes do País. O
ranking é medido pela Controladoria-Geral da União. "É
a avaliação do principal órgão
de controle do país. Mostra
evolução da cidade, dá mais
credibilidade, confiança, atrai
investimentos e empresas
para cá", diz o prefeito Marcelo Belinati (PP).

FUNDAÇÃO LAVA JATO
A Lava Jato pretende
criar uma fundação com
parte dos recursos recuperados pela operação. O
caixa teria algo em torno de
R$ 1,5 bilhão. A OAB, TCU
e STF e o Congresso Nacional são contra e consideram
a proposta uma tentativa de
criar um orçamento paralelo
para a força tarefa.

LEILÃO DOS
AEROPORTOS
A Infraero começa na próxima semana, os leilões que
vão repassar a administração
dos aeroportos à iniciativa
privada. O primeiro leilão
terá 12 terminais e a próxima
etapa, entre agosto e setembro, outros 42 aeroportos,
entre eles, o Afonso Pena no
Paraná. Santos Dumont (Rio
de Janeiro) e Congonhas
(São Paulo) farão parte da
última rodada em 2022. O
aeroporto de Foz do Iguaçu
também está na lista das concessões.

INVESTIMENTOS
Em 2019, a região oeste
vai receber R$ 1 bilhão de
investimentos em diversos
setores de proteína animal.
O projeto mais ambicioso é
a continuidade da instalação,
em Assis Chateaubriand, do
maior frigorífico de abate de
suínos da América Latina.
Com início da operação
prevista para 2021, o frigorífico vai gerar R$ 5,5 mil
empregos diretos.
GUEDES E MORO
Os ministros Paulo Guedes (Economia) e Sergio
Moro (Justiça) são esperados no Senado. Na terçafeira, 12, Guedes estará
na Comissão de Assuntos
Econômicos para debater
o endividamento dos estados. Também é aguardado
em sessão temática para
debater a reforma da Previdência e o Pacto Federativo. Moro, convidado por
duas comissões - Direitos
Humanos e Constituição e
Justiça - deve ser ouvido em
uma sessão conjunta, mas a
data ainda está sendo negociada.

FAEP REPUDIA
A Faep repudiou as declarações do secretário da Agricultura de Santa Catarina,
Ricardo Gouvêa, que se diz
preocupado com a retirada
da vacinação contra a febre
aftosa de 2021 para 2019
pelo Paraná. O Paraná,
adianta a Faep, reúne todas
as condições sanitárias e
técnicas para iniciar o reconhecimento como área livre
de febre aftosa sem vacinação. “Em janeiro e agosto
de 2018, o Ministério da
Agricultura avaliou por meio
de auditorias, os programas,
estrutura, capacidades técnica, financeira e administrativa do serviço de vigilância
da sanidade agropecuária do
Paraná. E apontou o serviço
sanitário paranaense como
um dos melhores do Brasil”,
diz nota da Faep.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
08/03

Clima

Temperatura
31

Umidade

ºC

18 ºC

93%
91%

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

Sábado
09/03

30

ºC

16 ºC

90%
92%

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

Domingo
10/03

28 ºC
17 ºC

92%
95%

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

Segunda
11/03

25 ºC
18 ºC

97%
96%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 07/03/2019
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TARIFA SERÁ REDUZIDA EM 30% NO PARANÁ

CCR reconhece propina em pedágio
Divulgação

Acordo ainda
precisa ser
homologado
pela Justiça
Da Assessoria
Curitiba - Em acordo de
leniência celebrado com o
Ministério Público Federal, a
Rodonorte, empresa do grupo
CCR que administra concessões
de pedágio no Paraná, se comprometeu a reduzir o valor das
tarifas em 30% nas praças que
mantém no estado.
O acordo, noticiado em primeira mão pela Folha de S.Paulo,
e confirmado nesta quarta-feira
(6) pelo MPF, ainda precisa ser
homologado pela Justiça.
Após a homologação, a
empresa terá 30 dias para

Após homologação, empresa terá trinta dias para implantar a redução

implantar a redução da tarifa de
pedágio, que deve se estender
até somar R$ 350 milhões em
abatimentos.
A concessionária ainda se
comprometeu a realizar as obras
previstas no contrato inicial com
o governo estadual, mas que não
foram executadas em função de
aditivos contratuais. O valor dos

investimentos deve alcançar R$
365 milhões.
No acordo, a concessionária
admite o pagamento de propinas milionárias a integrantes do
governo do Paraná -que é alvo
da Operação Lava Jato.
Segundo as investigações,
empresas que administravam o
pedágio pagavam percentuais

de propina a agentes públicos e
políticos há cerca de 20 anos,
em troca da supressão de obras
previstas em contrato e de reajustes de tarifas em seu benefício.
Um ex-motorista da concessionária, que trabalhava na
presidência da Rodonorte, disse
aos procuradores que entregou

DIA DAS MULHERES

FUNDO ROTATIVO

Escolas
estaduais
recebem
R$ 15 milhões

Sessão foi marcada por homenagens
Divulgação

Da Assessoria

Da Assessoria
O Governo do Estado depositou na quarta-feira (06) R$
15,5 milhões em recursos nas
contas das mais de 2,1 mil escolas estaduais pelo Fundo Rotativo que servem para auxiliar na
gestão das instituições.
A previsão inicial pra 2019
é de cerca de R$ 110 milhões
em investimentos para atender
as demandas diárias das escolas
e contribuir para a qualidade de
ensino.
O depósito corresponde à
primeira parcela da cota-consumo, destinada à aquisição de
materiais de limpeza, expediente,
didático, esportivo, gás, lâmpadas, por exemplo. O valor é de
R$ 7,7 milhões para as escolas
por meio dessa transferência de
recursos. Ainda estão previstas
mais nove parcelas de até o final
do ano.
Outros R$ 7,7 milhões chegam com o repasse da primeira
parcela da cota-serviço - que
podem ser utilizados para pequenos reparos, como a limpeza da
caixa de água, instalação elétrica
e hidráulica, manutenção de
telhados, entre outros serviços
emergenciais. A previsão é de
outras três parcelas dessa cota
para as escolas estaduais em
2019.
O Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Educacional
(Fundepar) é responsável pelo
Fundo Rotativo. O programa de
repasses direto às instituições de
ensino traz agilidade na hora de
efetuar reparos ou fazer compras
na falta de material de expediente
e limpeza.
“Estes recursos descentralizados do Fundo Rotativo permitem que as escolas estaduais
tenham um mecanismo mais ágil
para a manutenção e outras despesas relacionadas com as atividades educacionais”, explicou o
diretor-presidente da Fundepar,
José Maria Ferreira.
A aplicação dos recursos
é feita mediante aprovação e
acompanhamento da comunidade
escolar. Para receber o dinheiro,
as escolas precisam estar com as
prestações de conta regularizadas.
Divulgação

Aplicação dos recursos
é feita mediante aprovação

A sessão ordinária da Câmara
Municipal de Castro foi marcada
por homenagens pelo Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de Março. O vereador
Herculano da Silva (PSC) apresentou o Requerimento 36/2019,
solicitando voto de congratulações
às mulheres pela comemoração
do seu dia, que foi aprovado por
todos os vereadores.
O legislador além de parabenizar as mulheres, lamentou
o grande número de casos de
violência contra elas. “Eu tenho
visto na televisão tantos homens
judiando das mulheres, matando.
Só isso que aparece nas notícias. É uma barbaridade. É algo
lastimável, deviam pensar que a
mulher é um tudo”, disse. “Pra
mim, a mulher é de extrema
importância e deve ser tratado
com o máximo carinho”.
A única mulher vereadora da
Câmara de Castro, Fátima Castro (MDB), também discursou
e homenageou as mulheres. A
legisladora utilizou a tribuna para
abordar, vários assuntos relacionado a mulher, entre eles a participação feminina na política. Ela
destacou a importância da alteração da lei eleitoral, que, primeiro,
instituiu cotas para as candidaturas femininas e, posteriormente,

Dos treze vereadores, uma mulher preside a Câmara Municipal
determinou uso do fundo eleitoral
em suas campanhas.
“Como a única vereadora e
presidente, eu não poderia deixar
de usar a palavra para fazer menção a essa data tão importante”,
disse. “Não se mudam séculos
de história em cinquenta anos,
mas nós conseguimos conquistar
autonomia, legitimar o estudo e
o trabalho, o direito ao sufrágio e
controle da natalidade”, concluiu.
O vereador Maurício Kusdra
também utilizou a palavra para
falar sobre o assunto. Ele falou
sobre a participação feminina na
política e parabenizou a Câmara
de Castro por eleger uma mulher
para a presidência da Casa. Além
disso, ele lembrou da importância
da luta dos movimentos de mulhe-

res que resultou em diversas conquistas. “O dia oito não é um dia
apenas para dar flores, chocolate
e parabéns, mas também fazer
memória pela luta delas”.
Mudanças administrativas
Durante a sessão, também
foram aprovados por unanimidade
e em votação única, três projetos
de resolução, todos de autoria da
mesa diretora. As resoluções preveem a revogação da Resolução
04/2012, que criou o projeto de
Ginástica Laboral, a criação da
comissão de avaliação de desempenho de pessoal e estágio probatório e a criação do cargo de
administrador geral, que deixa de
ser efetivo e passa a ser comissionado.

AEROPORTO SANT'ANA

Movimento de passageiros quase dobra
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - A Secretaria
de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, gestora do
Aeroporto Municipal Comandante
Antonio Amilton Beraldo, divulgou
na quinta-feira (7) o balanço da
movimentação do aeródromo em
fevereiro. Foram feitos 1.247 pousos e decolagens, que permitiram o
embarque e desembarque de 3.645
passageiros – enquanto a quantidade de voos mais do que duplicou
em relação ao mesmo período do
ano passado, registrando alta de
114%, o deslocamento de passageiros cresceu 91%.
Enquanto o aeroclube totalizou mais de dois mil embarques
e desembarques em cerca de mil
pousos e decolagens, a categoria
geral, que engloba voos executivos
e serviços como o aeromédico,
movimentou 241 passageiros em
213 voos. Já a aviação regular, que
hoje oferta quatro voos semanais
com destino a Campinas (SP),
registrou mil e quatrocentos passageiros em 26 voos.
Segundo o superintendente
do Aeroporto Sant’Ana, Victor
Hugo Oliveira, os números devem

Foram feitos 1.247 pousos e decolagens em fevereiro
aumentar com a futura ampliação
de voos comerciais. “Esses totais
significativos mostram que a região
dos Campos Gerais comprou a
ideia do aeroporto. Estamos com
projetos de expansão para ofertar
dois voos diários para Campinas
e criar linhas para Foz do Iguaçu
e Porto Alegre, destinos identificados como demanda dos nossos
usuários”, aponta Oliveira.
O secretário da pasta, José
Loureiro, destaca a mudança de
horários dos voos regulares. “No
último mês mudamos a grade de
voos comerciais da tarde para a
manhã, o que já era um pedido
dos nossos passageiros. Além
dos investimentos recentes, a
nossa diminuição na alternância
de voos também é responsável
pela credibilidade do aeroporto e,

consequentemente, o aumento do
seu uso”, avalia Loureiro.
Estruturação
Desde a sua reinauguração,
em julho de 2016, o aeroporto
municipal vem recebendo uma
série de investimentos que, para
os seus gestores, são responsáveis
pelo crescente aumento de uso do
local. No ano passado, por exemplo, foram feitas revitalização da
pista e disponibilizado um posto
de abastecimento de aeronaves, e
em breve R$ 35 milhões devem
ser liberados para novas obras de
ampliação do terminal de passageiros, melhorias no estacionamento de veículos, ampliação do
pátio de aeronaves e a construção
de uma área de giro e de mais
uma taxiway.

malas de dinheiro na sede do
governo. Além dos montantes
levados ao Palácio Iguaçu, ele
também relatou entregas no Tribunal de Contas do estado e na
associação das empresas concessionárias.
No total, o acordo prevê o
pagamento de R$ 750 milhões
em multas pela Rodonorte.

Após a Folha de S.Paulo
ter noticiado as tratativas entre
a empresa e os investigadores,
na última terça (5), as ações
da CCR na Bolsa chegaram a
cair 5,14% (de R$ 14 para R$
13,28 cada ação).
Com a divulgação da celebração do acordo, por volta das
15h desta quarta (6), os preços
começaram a se recuperar. A
expectativa no mercado é que
o valor das ações feche em R$
13,95 até o final desta quarta.
Em São Paulo, a CCR reconheceu que deu cerca de R$ 25
milhões em recursos de caixa
dois para tucanos e petistas,
mas afirmou que nunca pagou
propina. O Ministério Público
do estado aceitou o acordo, mas
investiga se a empresa contou a
verdade.
A CCR pagou uma multa de
R$ 81,5 milhões para se livrar
de processos na seara paulista.

ENCONTRO AGUARDADO

Observatório de Castro
foi recebido na Câmara
A presidente da Câmara
Municipal, vereadora Fátima
Castro (MDB), recebeu, na
tarde de sexta-feira (1º), os
membros do Observatório
de Castro Luiz Alfredo Teixeira Strickert, Jan Petter e
Manoel José Gomes Carneiro.
Acompanhada pelos vereadores Cézar do Povo (PSC)
e Maurício Kusdra (DC), ela
contou ações realizadas pela
nova mesa diretora da Câmara
e apresentou alterações realizadas no site e no Portal da
Transparência da Câmara.
Segundo a presidente, as
alterações no Portal foram
necessárias devido a uma solicitação do Ministério Público.
“Assim que tomei posse como
presidente, fui comunicada que
o Promotor do Município havia
realizado vários apontamentos
sobre o nosso Portal da Transparência. Muitas informações
estavam disponíveis, mas era de
difícil acesso. Então, buscamos
facilitar o acesso, conforme as
determinações”, explica.
Outro problema apontado
pela presidente, era o site da
Câmara Municipal. “O site
tinha o mesmo problema do
Portal, havia muito conteúdo,

porém era difícil localizar a
informação. Apesar da Promotoria não ter questionado a
parte do site, também solicitei
que fossem realizadas modificações para que ele ficasse
mais acessível”.
A vereadora Fátima explica
que resolveu realizar a apresentação do site e do portal
para o Observatório de Castro, por entender que eles são
uma entidade de fiscalização e
que utilizam com frequência os
dois. “O Observatório realiza
um importante trabalho de fiscalização dos órgãos públicos,
então achei adequado apresentar as modificações que
estamos fazendo, até em busca
de novas sugestões”.
Para ela, havia um distanciamento da Câmara e da
entidade. “Por muito tempo,
o Observatório foi visto pelos
agentes políticos como um
empecilho, no entanto, eu vejo
que eles realizam um importante trabalho na fiscalização
dos órgãos públicos. Se formos analisar, a função deles
se assemelha muito a nossa,
então, vejo que o diálogo e a
troca de ideias pode ser de
extrema importância”, conclui.

PARA IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO

Estado prioriza o turismo
O governador em exercício
Darci Piana recebeu na quintafeira (7) o presidente da Paraná
Turismo, João Jacob Mehl, e representantes do G5, grupo que reúne
entidades representativas do setor
- bares, restaurantes, hotéis e agências de viagem. Na reunião foi destacada a prioridade do Estado com
o desenvolvimento regional através
do impulsionamento do turismo.
Piana afirmou que o turismo
deve receber cerca de 35% dos
recursos de mídia destinados a
apresentar o Paraná para o país e
o mundo. Ele destacou a primeira
campanha já veiculada na mídia
impressa, digital, na televisão e
no rádio: Conheça, Sinta, Surpreenda-se.
O governo estadual planeja
aumentar em pelo menos 30% o
tempo médio de visita no Paraná e
direcionar campanhas para receber
turistas internacionais e de estados
vizinhos ou próximos como São
Paulo, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina.
Polos
Para atender a determinação
do governador Carlos Massa Rati-

nho Junior, órgãos como a Secretaria de Estado da Comunicação
e Cultura e a Agência Paraná de
Desenvolvimento (APD) vão dedicar parte de sua estrutura e orçamento para desenvolver os polos
turísticos do Estado.
Segundo João Jacob Mehl, a
expectativa do setor é pela convergência dos diversos segmentos
empresariais em torno dessa pauta
comum. “A intenção é de que
comecemos a receber os resultados de todo esse trabalho brevemente”, afirmou.
O Paraná tem 14 regiões turísticas e mais de dois mil atrativos
em pelo menos 283 municípios.
O levantamento mais recente da
Paraná Turismo mostra que cerca
de 16 milhões de pessoas se deslocam pelo Estado por ano.
Voos
Piana também destacou as
privatizações de quatro aeroportos
no Paraná, em processo liderado
pelo Ministério da Infraestrutura.
Serão repassados para a iniciativa
privada os aeroportos de Curitiba, São José dos Pinhais (Afonso
Pena), Londrina e Foz do Iguaçu.
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Divulgação / Arq. Pref. de Tibagi

Divulgação / Arq. Pref. de Tibagi

Turma do Guincho fica em segundo

Divulgação / Arq. Pref. de Tibagi

Bloco da Lene levou a terceira colocação

Grupo Askovada mostra porque venceram

CARNAVAL EM TIBAGI

Askovada é o grande campeão do Corso
Divulgação / Arq. Pref. de Tibagi

Turma do
Guincho fica
em segundo e
Bloco da Lene
em terceiro

FISCALIZAÇÃO

Mato e lixo em terrenos
pederão resultar em multas
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - A última noite do
Carnaval 2019, que teve como
tema “Tibayork a Broadway é
Aqui”, foi marcada pela conquista do grupo Askovada, que
foi anunciado como grande
campeão do desfile do Corso
2019. O bloco ainda levou para
a casa o troféu Itinerante Destaque, que premia o bloco que
teve as maiores notas no quesito Criativida. Completaram
o time de ganhadores a Turma
do Guincho e o Bloco da Lene,
que ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente.
A responsável pelo grupo
Askovada, Thifany Veinert,
explica um pouco da emoção
de ser campeão do Corso pela
primeira vez. “A gente batalhou bastante por isso, faz dois
anos que estamos desfilando
no Corso. Só temos que agra-

Vista aérea de Carambeí

Askovada leva o título do desfile e o troféu Itinerante Destaque

decer, porque nosso esforço foi
pra vir ganhar, levar esse título.
Contamos bastante com a ajuda
do pessoal do Papa Lama, que
na verdade está aí passando o
título para a gente. Só temos
a agradecer mesmo, porque a
gente realmente desfila de coração, para a diversão”, falou.
O grande campeão levou R$
2500,00, o segundo colocado,
R$ 1500,00 e o terceiro colo-

cado, R$ 1000,00. Participaram ainda os blocos: Semáforo,
Os Tranqueras, Hermanos de
La Manguaça, Pavilhão 9 e
Comitiva do Marfeito, os dois
últimos não concorreram ao
prêmio. Cerca de 500 pessoas
participaram do desfile, que
aconteceu no domingo (03), às
21 horas. Cinco jurados, todos
turistas, avaliaram criatividade,
ornamentação, disciplina e ani-

Da Assessoria

mação.
Askovada garantiu o prêmio
principal com 200 pontos e o
prêmio de destaque com 50
pontos. A Turma do Guincho
fez 184 pontos e o Bloco da
Lene 149.
A edição do Carnaval 2019
de Tibagi conta com o patrocínio da Copel Telecom e apoio
da Cooperativa de Crédito
Sicredi e Rádio Itay.

NO DOMINGO

Operário estreia frente ao Londrina
Divulgação / José Tramontin

Da Assessoria
Ponta Grossa - Depois de
ficar entre as quatro melhores
equipes do primeiro turno, perdendo para o Toledo que sagrou-se
campeão, o Operário estreia na
segunda fase frente ao Londrina,
em casa, neste domingo (10). A
partida está marcada para às 16
horas.
Jogo-treino
Por outro lado, frente ao Paraná
Clube, no último jogo-treino também no Estádio Germano Krüger,
o alvinegro saiu na frente, mas
sofreu a virada no segundo tempo.
O confronto realizado na segundafeira (4) fez parte da preparação
para a Taça Dirceu Krüger, do
Campeonato Paranaense.
O Fantasma abriu o placar aos 28 minutos do primeiro
tempo, quando Lucas Batatinha

Derrota em jogo-treino serviu para corrigir detalhes
sofreu pênalti e ele mesmo converteu. A resposta do Paraná veio
oito minutos depois, com gol de
Guilherme Santos. Na segunda
etapa, aos 28 minutos, Higor
Leite cobrou pênalti para os visitantes e virou o placar.
O alvinegro iniciou o jogo-

treino com Matheus, Léo, Alisson,
Rodrigo, Jean Carlo, Serginho
Paulista, Jardel, Xuxa, Gil Paraíba, Lucas Batatinha e Quirino.
Durante a partida, também atuaram Fernando, Índio, Pedrinho,
Cleyton e Petric.
Em entrevista, o técnico Ger-

son Gusmão avaliou o desempenho da equipe. “No primeiro
tempo, a gente conseguiu produzir
mais, marcar melhor o adversário
e criar algumas situações, apesar
de alguns erros de passe, principalmente. No segundo tempo,
ficamos abaixo. Entendemos que
o adversário trocou praticamente
toda a equipe, colocou uma equipe
descansada, e isso faz a diferença.
Mas, mesmo assim, a gente poderia ter dado uma resposta um
pouco melhor, principalmente em
termos de qualidade, porque os
atletas que jogaram tem uma qualidade técnica muito boa, e infelizmente não conseguimos colocar
em prática hoje. Agora vamos
trabalhar durante a semana toda e
montar uma equipe para buscar o
resultado no domingo”.
Em 2019, além do estadual, o
Fantasma também disputa o Campeonato Brasileiro da Série B.

Carambeí - Com mais de
trezentos lotes sem edificação
espalhados na zona urbana de
Carambeí, a secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza fiscalização para que esses
espaços sejam mantidos limpos.
Amparada pela Lei nº1137/16
a secretaria de Meio Ambiente
notifica proprietários de terrenos
que estão em desacordo com o
Código de Posturas.
O secretário de Meio
Ambiente, Rosney Ribeiro,
explica que o objetivo é garantir
a saúde da população e limpeza.
" Nós temos mais de cinco reclamações, por semana, protocoladas de munícipes solicitando
providências quanto a terrenos
com mato alto, acumulo de
lixo como garrafas, pneus e até
móveis. Muitas vezes esses terrenos servem como esconderijos
para malandros e pontos para
uso de drogas", ressalta.

Ele destaca que a notificação
solicita providências do proprietário e dá prazo de cinco dias
para manifestação e 15 para
limpeza. Caso não ocorra a limpeza no prazo o serviço é executado pela administração pública
e o proprietário pagará multa,
cobrada junto ao IPTU do imóvel, conforme os artigos 110,
111 e 128 da Lei Municipal
nº1137/16. "O nosso trabalho
é voltado muito mais à orientação, do que realmente punir os
proprietários", argumenta. As
notificações para proprietários
com endereços em Carambeí
são entregues, em mãos, outros
endereços fora do município
segue em AR, via Correios.
O secretário lembra que a
Prefeitura, por meio da secretaria de Obras e Serviços
Públicos, executa o trabalho de
recolhimento de entulhos como
galhadas e restos de construção.
Para tanto é necessário fazer a
solicitação e pagar uma taxa.

ESCOLA MUNICIPAL TÔNIA HARMS

Feriado de Carnaval não
parou obras de nova sede
Divulgação

PARA SERVIDORES MUNICIPAIS

Prefeitura oferece curso de qualificação
Ponta Grossa - Por que não
fazer de Ponta Grossa a cidade
paranaense com o maior número
de servidores capacitados? Esse
é o objetivo do curso de “Capacitação em Governança Municipal”,
uma parceria inédita entre a Prefeitura de Ponta Grossa, Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu
(PTI) e Pólis Civita, apresentado
na manhã desta quinta-feira (07).
Disponível para todos os servidores efetivos e comissionados, a
capacitação visa aprimorar a gestão dos municípios do estado do
Paraná a partir do próprio quadro
de funcionários. De acordo com
o secretário Municipal de Admi-

nistração e Recursos Humanos,
Ricardo Linhares, o curso é um
complemento tanto para os colaboradores como para os munícipes. “Com essa parceria, vamos
capacitar nossos servidores sem
gerar custos. Assim, além de
estimular o crescimento de suas
carreiras profissionais, ofereceremos maior eficiência para a gestão pública, já que a capacitação
melhorará o atendimento municipal, trazendo benefício também
para a população”, afirma.
Em todo o Paraná o programa
disponibiliza 8.500 vagas, destas,
quase quatro mil já foram preenchidas. Somente na Prefeitura da

Ponta Grossa, a expectativa é que
mais de mil servidores participem
da capacitação. Para atingir um
número maior de participantes,
as aulas são oferecidas através da
internet, com apenas um encontro
presencial por módulo.
A capacitação é oferecida de
forma gratuita a todos os servidores e não exige escolaridade
mínima, mas, de acordo com
o coordenador de projetos do
Grupo Pólis Civitas, Jean Carlo
de Paula, ao final do curso cada
aluno precisa apresentar um projeto de melhoria para a sua secretaria, local de trabalho ou para o
próprio município.

Como funciona?
A primeira etapa da “Capacitação em Governança Municipal”
é dividida em três grandes temas:
Administração Pública Inovadora;
Marketing, Comunicação e Liderança; e Compras e Licitações
Públicas, com 110 horas aulas
cada. O servidor interessado tem
a opção de cursar o programa em
sua totalidade ou de forma modular.
Nas atividades estão workshops,
grupos de estudo e pesquisa,
seminários de integração, além de
videoaulas e plataforma de livros
digitais, ministrado por professores renomados. A certificação é
por módulo concluído.

Terraplanagem foi concluída
Da Assessoria
Carambeí - O período de
Carnaval foi de trabalho no canteiro de obras das futuras instalações da Escola Municipal Tônia
Harms. A equipe da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços
Públicos concluiu nestes dias a
terraplanagem para sequência da
construção da fundação do prédio. Os investimentos em parceria com o governo federal giram
em torno de R$ 4,5 milhões.
A Escola Municipal Tônia
Harms ganhará sede própria
onde alunos e professores contarão com 12 amplas salas de aula,

biblioteca, refeitório, extenso
pátio e ainda quadra de esportes
coberta. A nova escola será edificada no bairro Boqueirão, próximo ao Residencial Campo Belo
e poderá abrigar cerca de 600
alunos atendendo a demanda do
Bairro Boqueirão que abrange
Vila Mariana, Campo Belo, Vila
Nossa Senhora Aparecida, Lajeado, Cassandoca e localidade
Santa Rosa.
A empreiteira já está instalada
no local com alojamento e almoxarifado. A próxima etapa será a
edificação da nova sede e o início
de uma nova história para a Educação no bairro Boqueirão.
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Falta vacina
contra meningite
em Castro
Profissionais
de Saúde estão
trabalhando
com lista de
espera
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Pelo menos desde novembro do ano passado os postos
de saúde de Castro não estão
sendo regularmente abastecidos com a vacina Meningocócica C – fornecida pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), para
a prevenção de Meningite. A
vacina deve ser administrada
em crianças, a partir dos 2
meses de idade, adolescentes
e adultos, porém, a reportagem ouviu mães que tentaram

imunizar seus filhos nos últimos meses e que se depararam com a falta da vacina.
Duas delas também reclamaram a postura dos profissionais de unidades de saúde
do município, que estariam
afirmando que a aplicação da
vacina só pode ocorrer em
postos que estejam próximos à residência dos pais. A
orientação da Secretaria de
Saúde de Castro, no entanto,
não é essa. De acordo com o
departamento, a vacina deve
ser administrada em qualquer
unidade, onde houver procura,
desde que a pessoa esteja dentro da faixa etária do calendário de vacinação.
Leticia de Jesus Lopes da
Silva, por exemplo, está tentando vacinar a filha desde
o início do ano, mas até

“

Além de não ter
vacina, ainda
se chegar em
qualquer outro
[posto] que não
seja perto da
minha casa,
eu não posso
vacinar

agora não conseguiu. Mae da
pequena Livia, de quase quatro meses, ela ainda aguarda
a chegada da imunização nos
postos da cidade. “Desde o
mês de janeiro fui várias vezes
no posto, além de não ter a

Divulgação

OUTRAS CIDADES TAMBÉM FORAM ATINGIDAS

Desabastecimento começou por volta do mês de novembro

vacina, ainda se chegar em
qualquer outro que não seja
perto da minha casa, eu não
posso vacinar, tenho que esperar vir no posto aqui de perto”,
contou ela.
Raquel Cristina dos Santos
também teve que esperar por
alguns meses para imunizar
o pequeno Gabriel, que tem
pouco mais de cinco meses, e,
também recebeu a orientação
de que a dose só poderia ser
aplicada na unidade próxima
à sua casa. “Era para ele ter
sido vacinado entre novembro
e dezembro, mas eu estive
no posto por várias vezes e a
vacina estava em falta, só conseguimos no mês de janeiro.
E, passamos por uma situação
bem chata, por duas vezes eu

fui até o Posto Jeová Ribeiro
e a atendente me falou que eu
não poderia vacinar lá, que ele
só poderia ser imunizado no
posto de perto da minha casa, e
ainda escreveu a informação na
carteirinha de vacinação, afirmando que não farão mais vacinas ali, porém, até onde eu sei a
vacina tem que ser aplicada em
qualquer lugar do país, nunca
vi algo assim, mesmo sendo na
minha cidade, não poder vacinar em qualquer posto, mesmo
sabendo que no que fica próximo da minha casa, não tem a
vacina”, declarou.
A informação a que a
reportagem do Página Um
teve acesso é de que a vacina
conta a meningite está falta em
todas as cidades atendida pela

ENTREVISTA

Terceira Regional de Saúde
de Ponta Grossa, assim como
em diversos outros municípios do Paraná. De acordo
com a Secretaria de Saúde
de Castro, existe previsão
de abastecimento no município para o início da próxima
semana. Ainda segundo o
mesmo departamento, a justificativa que tem chego até os
profissionais de saúde, é que
problemas no Ministério da
Saúde estariam resultando no
desabastecimento da vacina, e
a orientação, vinda da Secretaria Estadual de Saúde para o
município, é para que os cidadãos, que não tiverem acesso
à vacina devido a situação,
registrem queixa formal, junto
à Ouvidoria do Estado.

Divulgação / Luana Dias

''Precisaríamos
reestruturar
o sistema
penitenciário''
Érika Watanabe

Violência contra mulher em pauta
Divulgação / Luana Dias

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Neste dia 8 de março,
quando se comemora o ‘Dia
Internacional da Mulher’, o
Página Um traz uma entrevista
exclusiva com a juíza da Vara
Criminal de Castro, Érika Watanabe. Abordando principalmente
a questão da violência contra a
mulher, a magistrada responde
a questionamentos relacionados
à legislação, medida protetiva,
desigualdade social, e também
orienta vítimas, que estejam em
situação de ameaça ou agressão
doméstica.

Página Um – Começamos
o ano com o assassinato de três
mulheres em Castro, e constantemente vemos crescentes
números de casos de violência
doméstica e contra a mulher.
Que fatores a senhora acredita
que podem estar contribuindo
para com o aumento da violência contra mulheres em geral, até
mesmo em cidades que não são
consideradas tão violentas?

Juíza da Vara Criminal de Castro, ÉriKa Watanabe falou ao Página Um

Juíza Erika Watanabe – Aqui
em Castro é grande o número
de pedidos de medida protetiva,
e no dia a dia acompanhamos
muitos casos de agressão, que
quase sempre estão relacionados ao uso de bebida alcoólica.
Nesse contexto, a bebida acaba
gerando muita violência dentro
das casas. Mas é complicado
falar em fatores, teríamos que
analisar a situação de cada
família, porque as vezes a vítima
já pediu medida protetiva, aí já
sabemos que existe uma situação
de violência ou de ameaça, mas
em alguns se quer tem medida

P1 – Na sua opinião, o
aumento da violência em geral
e no âmbito familiar, pode estar
associado à desigualdade social
e a fatores como o desemprego?
EW – Sim. Até por isso a
gente defende um estudo social
mais completo, nos casos de
violência familiar. Muitas vezes
está relacionado porque uma
situação acaba gerando a outra.
Por exemplo, quando a pessoa está desempregada, falta
dinheiro e falta estrutura, e isso
também leva ao consumo de
bebidas, o que acaba resultando
em violência.

protetiva. E, também existem
casos motivados pelo ciúme ou
pela não aceitação do fim de um
relacionamento, por exemplo.

P1 – A senhora acredita que
as medidas protetivas, nos casos
em que há ameaça e agressão,
estão sendo eficazes na proteção
e na defesa da mulher?
EW – Aqui em Castro eu
vejo que muitas mulheres estão
pedindo medida protetiva e posteriormente desistindo, nesses
casos, acreditamos que a família
se auto recompôs e respeitamos
a decisão da vítima, de desistir
do processo, mas isso reforça a
necessidade de trabalho junto às
famílias, até para se evitar futuros casos de agressão e conflito,
porque a nossa legislação não
vai trabalhar com isso, vai simplesmente aplicar uma penalidade ao agressor. Mas as medias
protetivas, em geral elas inibem
a violência, porque o agressor

toma ciência e fica com receio
de continuar as agressões ou
ameaças, assim, talvez tenha um
efeito mais psicológico do que
efetivo, mas não seria eficiente
para evitar por exemplo, um caso
de feminicidio, porque se chega
a esse ponto é porque a pessoa
já estava disposta a matar, e infelizmente não tem como garantir
para a vítima que a medida vai
evitar situações dessa natureza,
mas tem funcionado bem nos
casos de lesões mais leves ou de
ameaças.
P1 – Existe algo que pode
ser feito para melhorar a efetividade da medida protetiva?
EW – O agressor pode ser
preso se descumprir a medida
protetiva, ou se reiterar situações
de ameaça, mas infelizmente o
tempo da prisão é muito pequeno,
no caso de ameaça por exemplo,
é de um a seis meses, e quando a
pessoa sai da prisão ainda pode
prejudicar a vítima. Eu não consigo visualizar uma medida que
consiga de fato dar segurança à
vítima, mas poderiam ser desenvolvidos trabalhos de assistência
e acompanhamento, psicológico
ou até psiquiátrico, com a pessoa enquanto ela estiver presa,
seria uma forma de tentar mudar
as atitudes do agressor.
P1 – Muitas mulheres, vítimas de violência, acabam não
efetuando denúncia, por medo
ou vergonha, porque no ambiente
de atendimento, onde em grande
parte das vezes os profissionais
são homens, há falta de empatia
ou mesmo de respeito. Em cidades onde não há delegacia da
mulher, como é o caso de Castro, qual a orientação para que a
vítima se encoraje a denunciar?
EW – Realmente esse é um
fator que muitas vezes impede a

vítima de denunciar. Aqui em Castro, apesar de não termos uma
delegacia da mulher, o delegado,
doutor Lucas, separou uma equipe
e um local só para atendimento
aos casos de violência doméstica, então pelo menos aqui, hoje
existe esse diferencial. De repente
replicar essa ideia, onde não tem
delegacia da mulher, pode ser
uma alternativa.
P1 – A senhora acredita que
é possível e necessário tornar
mais rígidas medidas como a Lei
Maria da Penha e as penas para
os casos de feminicidio?
EW – Hoje eu acredito que
a lei está razoável. Nos casos de
feminicido com qualificações, por
exemplo, a pessoa pode pegar
até 30 anos de prisão, porém, o
que acontece muito, e com outros
crimes também, é que falta estrutura, falta estabelecimento penal
adequado para que os agressores
fiquem presos. Se ele é condenado a 12 anos, dificilmente vai
ficar preso pelos 12 anos, não
há vaga, então, poderíamos até
aumentar as penas, mexermos
na lei, mas para tornar-se de fato
efetivo isso, precisaríamos reestruturar o sistema penitenciário.
P1 – Na sua opinião, no
Âmbito Jurídico o que as mulheres mais devem comemorar neste
‘8 de março’?
EW – Acredito que a Lei
Maria da Penha nesse sentido
merece destaque. Ela vem sendo
bem divulgada e incentiva as
mulheres a procurarem ajuda
quando precisam, e também
ajudou muito na conscientização quanto a violência contra a
mulher, além disso, podemos
comemorar uma busca cada vez
maior pelos direitos da mulher.
Hoje também há mais acesso
à justiça, e a cada dia se pensa

mais em mecanismos de proteção
e para dar resposta aos crimes.
P1 – Qual é o caminho, considerando a realidade em Castro,
a ser seguido por mulheres que
estão em situação de violência
doméstica ou que sofrem ameaça. Onde elas devem buscar
ajuda?
EW – A vítima, numa situação de violência, pode acionar a
Polícia Militar, que deve ir até o
local para dar atendimento. Se
isso não for possível, ou posteriormente ao conflito, deve ir na
Polícia Civil, fazer um boletim
de ocorrência e fazer o pedido
de medidas protetivas. Com
essas medidas protetivas, ela
deve ir até o Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS), para confirmar se realmente quer as medidas, quando não tem CREAS
na cidade, o pedido de medida
vem direto para o Judiciário, que
analisa a situação e defere as
medidas, e o oficial então intima,
tanto o agressor quanto a vítima,
dando ciência das medias. Elas
podem prever, por exemplo, afastamento do lar, e se o agressor as
descumprir, é considerado crime
e a vítima pode acionar a polícia, em alguns casos ocorre até
prisão em flagrante, do agressor
que tomou ciência e descumpriu
as medidas protetivas ou praticou ameaça. A agressão ou ameaça também pode ser noticiada
diretamente no fórum, e é importante, no momento da denúncia,
a vítima fazer o pedido da medida
protetiva. Também se orienta, ao
fim do período de validade das
medidas protetivas, a vítima,
se sentir ameaçada, fazer nova
denúncia e novo pedido de medidas protetivas, em alguns casos,
a própria denúncia já pode gerar
mandado de prisão imediata.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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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.
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ALUGO CASA
Na Rua Pe. Damaso, 875. Contendo
2 quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha e garagem. Mais informações
tel.: (42)9 9997-4454 - Luiz.

Tema de
brindes
entre
amigos

Tema de
brindes
entre
amigos
Quarta

Vermelho,
Amarelo e
(?): rios
chineses

Desigualdade;
diferença

Michel (?),
cantor
sertanejo

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 308 MIL
Entrada 50 mil
181x1.805,00
WHATSAPP 4199852.3855
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3/non — out — rat — sam. 4/emir. 11/modernidade.

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 1.050.000,00
Entrada 250 mil+
55x23.670,00
Whatsapp 41.99852.3855
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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.
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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.
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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.
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TAXI DO JORGE
Telefone: (42) 9 9981-0324.

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.
AGRO TEC MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Fabricação, montagem e manutenção em geral. Tel.: (42) 9 9112-2074
– Adriano Eloy. E-mail: agroteccastro@gmail.com
CUIDADORA DE IDOSOS
COM EXPERIÊNCIA
Me ofereço como cuidadora para
o período noturno, ou diarista
durante o dia. Tel.:(42) 9 9921-6128
ou (42) 9 9143-7785.
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.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Arnaldo Francisco de Moura, CPF:395.936.576-49 torna público que
irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para suinocultura: UPL - Unidade de Produção de Leitões instalada na Granja
Travessia, na localidade do Barreiro, município de Tibagi-PR.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE CASTRO VARA CÍVEL DE CASTRO - PROJUDI Rua
Coronel Jorge Marcondes, S/N - Fórum - Castro/PR - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-3608 Autos n°. 000323160.2016.8.16.0064 JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO Estado do Paraná = EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS = do(a) executado(a) J. F. P. SOARES - VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - ME,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 21.186.627/0001-59. O Doutor RODRIGO YABAGATA ENDO, Juiz de Direito da Vara
Cível da Comarca de Castro, Estado do Paraná etc. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, sob n° 0003231-60.2016.8.16.0064, em que é exequente BANCO BRADESCO S/A e executado(a) J.
F. P. SOARES - VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - ME, sendo que mediante o presente edital CITA o(a) executado(a) J. F. P.
SOARES - VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 21.186.627/0001-59, na pessoa de seu
representante legal, para que no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, sob pena de penhora, efetue(m) o
pagamento da dívida, na importância de R$ 32.214,12 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DOZE
CENTAVOS) - valor em junho/2016, devidamente atualizada à data do efetivo pagamento, acrescidas de custas e
honorários advocatícios no valor de 10% do valor do débito. O(s) executado(s) deverá(ão) ser cientificado(s) de que, nos
termos do art. 827, §1°, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código
de Processo Civil, poderá(ão) o(s) executado(s) oferecer embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos
com cópias das peças processuais relevantes. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta
por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a
rejeição dos embargos, ou ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários
advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. E, para que chegue ao conhecimento
dos interessados, e futuramente ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, a ser publicado na
forma da lei, e afixado cópia do átrio do Fórum, no lugar de costume. Observação: O processo (acima indicado) tramita
através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereço na web é https://portal.tjpr.jus.br/projudi/. Todos os atos
processuais ocorrerão, exclusivamente, pelo sistema eletrônico (C.N. 2.21.3.1). O acesso ao sistema pelos advogados
depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já
utilize o sistema eletrônico (OAB). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos vinte e
sete (27) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, (Cleuza Marlene Resseti Guiloski),
Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por determinação do MM. Juiz de Direito. Cleuza Marlene
Resseti Guiloski Empregada Juramentada Autorizada pela Portaria nº 02/2016
`

Áries: Você vai mostrar mais
interesse de aprender. No trabalho,
participe de tudo que possa ajudar no
seu crescimento profissional. Na vida a
dois, vai descobrir ainda mais afinidades com a sua alma gêmea.

Libra: Estimule a troca de ideias
com os colegas e una-se a eles para
agilizar as tarefas. Sintonia em sociedade. Na paquera, vai encantar quem
quiser com sua simpatia. Bom dia para
falar em compromisso.

Touro: Confiar demais nas pessoas e fique longe de fofocas. Agora
você terá chance de resolver um problema e cortar o mal pela raiz. No
amor, vai ser fácil atrair quem deseja.

Escorpião: Você pode aumentar
os seus ganhos com empenho, simpatia e criatividade. Também é uma boa
fase para investir na qualidade de vida.
Valorize a estabilidade da relação.

Gêmeos: O céu indica sucesso
em uma sociedade com alguém conhecido. Ótimas vibrações para o amor.
Quem está livre pode iniciar um
romance com amigo(a). Quem já tem
seu par vai sentir mais cumplicidade.

Sagitário: Mercúrio e Vênus no
seu paraíso astral garantem alegrias
para você. Faça uma fezinha, pois
pode faturar uma graninha extra. Na
paquera, seu charme será irresistível.
Fase carinhosa na união.

Câncer: Você vai mostrar mais
disposição para trabalhar e buscar uma
vida melhor. Boa fase para conversar
com os chefes sobre um projeto que
você tem em mente.

Capricórnio: Você vai precisar
de mais tranquilidade para cumprir
suas tarefas. Boa fase para resolver
preocupações de família e também
para tratar uma doença hereditária.

Leão: Seu entusiasmo vai contagiar todo mundo. No trabalho, será
mais fácil se enturmar com colegas e
agradar os clientes. Sorte em jogos
e sorteios: faça uma fezinha. A dois,
ótimo dia para passear e namorar!

Aquário: Trabalhar em equipe
pode tornar seu dia muito produtivo e
garantir soluções mais criativas para os
desafios. Boa popularidade nas paqueras. No romance, vai se sentir ainda
mais próximo(a) do par.

Virgem: Ótimo astral para quem
planeja iniciar reforma em casa. Também será mais fácil acertar os ponteiros com alguém da família. Mudanças
positivas no serviço. Clima quente
entre quatro paredes.

Peixes: Você vai sentir um
desejo maior de investir na carreira.
Mostre seus talentos, pois pode surgir
uma boa oportunidade de promoção.
Fase de conquistas a dois: lutem e
celebrem juntos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O

Diretor

Presidente

da FUNDAÇÃO

ABC

PARA

ASSISTÊNCIA

E

DIVULGAÇÃO TÉCNICA AGROPECUÁRIA, em atenção ao disposto no Estatuto Social
O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO ABC PARA ASSISTÊNCIA E
da Fundação ABC, em especial os artigos 11 e 12, convoca Vossa Senhoria para
DIVULGAÇÃO TÉCNICA AGROPECUÁRIA, em atenção ao disposto no Estatuto Social
participar da Assembleia Geral Ordinária da Fundação ABC, que será realizada no dia
da Fundação ABC, em especial os artigos 11 e 12, convoca Vossa Senhoria para
21 de março de 2019, às 16 horas, no auditório da Fundação ABC, situado na Rodovia
participar da Assembleia Geral Ordinária da Fundação ABC, que será realizada no dia
PR 151, Km 288, na cidade de Castro, no Estado do Paraná, em primeira convocação,
21 de março de 2019, às 16 horas, no auditório da Fundação ABC, situado na Rodovia
somente com a presença da metade mais um, no mínimo, dos membros capazes de
PR 151, Km 288, na cidade de Castro, no Estado do Paraná, em primeira convocação,
constituí-la.
somente com a presença da metade mais um, no mínimo, dos membros capazes de
constituí-la.
Ou em segunda e última convocação, com qualquer número, a ser realizada 30
minutos após a hora marcada para a primeira, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
Ou em segunda e última convocação, com qualquer número, a ser realizada 30
do dia:
minutos após a hora marcada para a primeira, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.

Leitura do Edital de Convocação;
Leitura do Edital de Convocação;
Análise, deliberação e aprovação do relatório das atividades, da prestação
de contas e do balanço geral – todos do exercício de 2018;
Análise, deliberação e aprovação do relatório das atividades, da prestação
de contas e do balanço geral – todos do exercício de 2018;
Apresentação do Orçamento 2019;

6.
7.

Apresentação
do Orçamento
2019;
Eleição
dos membros
do Conselho
Curador – Gestão Março/2019 a
Março/2022;
Eleição dos membros do Conselho Curador – Gestão Março/2019 a
Março/2022;
Eleição dos membros da Diretoria Executiva – Gestão Março/2019 a
Março/2022;
Eleição dos membros da Diretoria Executiva – Gestão Março/2019 a
Março/2022;
Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes – Gestão
Março/2019 a Março/2020;
Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes – Gestão
Março/2019
Palavra
livre.a Março/2020;

7.

Palavra livre.

4.
5.
5.
6.

Castro, 08 de março de 2019.
Castro, 08 de março de 2019.

Andreas Los
Diretor
Presidente
Andreas
Los
Fundação
ABC
Diretor
Presidente
Fundação ABC

ELETROGERAÇÃO S.A
CNPJ Nº 09.120.019/0001-46 NIRE Nº 41300073848
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia,
na Rua das Flores, n.º 382, Sala 2, Colônia Castrolanda, Castro-PR, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao
exercício social encerrado em 31.12.2018.
Castro-PR, 06 de março de 2019.
Rosmir César de Oliveira
Diretor Executivo
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ENTRE 1º E 6 DE MARÇO

PM aborda 558 pessoas no carnaval
Divulgação

96 veículos
passaram por
inspeção e 19
foram retidos

INVESTIGAÇÃO

Polícia prende homem
com extensa ficha criminal

Da Redação
Entre os dias 1º e 6 de março,
o 1º Batalhão de Polícia Militar
desencadeou uma série de ações
de segurança em Ponta Grossa e
região. Denominada 'Operação
Carnaval 2019', a atuação policial foi direcionada ao entorno
de clubes sociais, locais de festividades e de concentração
popular, como o carnaval de rua,
sem qualquer prejuízo ao policiamento já realizado regularmente
em todas as áreas.
Durante as ações, 558 pessoas foram abordadas e identificadas. Três delas acabaram
encaminhadas pela PM, em
virtude de envolvimento com os
delitos de roubo, perturbação do
sossego e embriaguez ao volante.
Todas as detenções ocorreram

Divulgação

Atuação policial foi direcionada ao entorno dos clubes sociais
Detido tem passagem por homicídio e tráfico de drogas

em Ponta Grossa.
Primando pela segurança
de todos os foliões, os esforços
policiais também envolveram a
fiscalização de trânsito, com a
“Operação Bafômetro na Madrugada”, que submeteu 63 condutores ao teste do etilômetro.

CARAMBEÍ

Família
procura homem
desaparecido
Carambeí - A polícia e familiares ainda procuram Nereu
Cordeiro, de 37 anos, que aiu
de casa na manhã de segundafeira (04) e não foi mais visto.
Ele tem pele parda, cabelos
curtos e castanhos claros, olhos
castanhos, 1,75m e aproximadamente 90kg. Trajava calça, moletom cinza e tênis. A ocorrência
do seu desaparecimento se deu
na segunda-feira (4), por volta
das 10 horas, na Rua Rio Tiete,
Bairro Lageado, Carambeí.

16 ANOS

Jovem é
detido ao volante
Carambeí - Equipe policial
abordou um indivíduo conduzindo
um veículo Fiat/Strada, por volta
das 11h20 de terça-feira de carnaval, na Rua Rubis, Vila Nova
Holanda. O que a polícia não
imaginava, se tratar de um adolescente de 16 anos ao volante. O
veículo foi recolhido ao pátio da
Polícia Militar e o menor de idade
encaminhado até a delegacia de
polícia para as providências.

Três pés de
maconha são
localizados
Carambeí - Após denúncia, equipe policial localizou em
área rual, três pés de maconha,
dois plantados em baldes e um
no chão. As plantas possuem
73, 77 e 45cm cada. Elas foram
apreendidas perto das 15h10
de terça-feira (5), na estrada
velha para Castro, Bairro Alto de
Carambeí, e encaminhadas para
a delegacia de polícia.

Homem é
encontrado
morto
Sangés - Equipe do corpo de
bombeiros localizou perto das 15
horas de terça-feira (5), em uma
região rural do bairro Palmeirinha,
aproximadamente 35 km da cidade
de Sengés, o corpo de um homem
de 53 anos. Ele estava no fundo de
um açude. Uma equipe policial e o
IML estiveram presentes no local
para providências.

Quatro motoristas foram autuados por embriaguez ao volante.
Ao todo, 96 veículos passaram por fiscalização, dos quais
19 terminaram recolhidos ao
pátio da Polícia Militar por irregularidades diversas.
O 1º BPM destaca que a

'Operação Carnaval 2019' privilegiou aspectos preventivos,
com planejamento e ações direcionadas, no intuito de inibir a
incidência criminal durante as
festividades do final de semana,
prolongado pelo feriado da
última terça-feira (05).

IDENTIDADE NÃO FOI DIVULGADA

Corpo é achado dentro de riacho
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Nas proximidades do Campo de Instrução General Calazans, em
Uvaranas, equipes do 2º Grupamento de Bombeiros foram
acionadas para prestar atendimento a ocorrência de resgate
de cadáver na manhã desta
quinta-feira (7).
De acordo com informações, o cadáver do sexo masculino foi encontrado dentro
de um riacho. A princípio,
foram identificados ferimentos na região do pescoço e da
cabeça. A identidade da vítima
e a causa da morte ainda estão

A equipe de investigação da
Polícia Civil de Castro, coordenada pelo delegado Lucas Mariano
Mendes, prendeu na manhã de
segunda-feira (04) um homem
com extensa ficha criminal.
O suspeito de 37 anos foi
preso em um imóvel no Jardim
São Francisco. Ele era procurado
pela Justiça desde setembro de

2018. A prisão aconteceu após
um longo trabalho de monitoramento realizado pela 43ª Delegacia Regional de Polícia Civil.
O homem tem passagem pela
polícia por homicídio, tráfico de
drogas, associação criminosa,
crime ambiental, além de porte e
posse irregular de arma de fogo.
O acusado foi encaminhado à
Cadeia Pública, onde permanece
à disposição da Justiça.

FERIMENTOS LEVES

Carro sai da pista e capota
perto do parque Vila Velha
Divulgação

Corpo apresentava ferimentos na cabeça e pescoço
sendo investigadas.
Autoridades da Polícia Científica e do setor de Homicídios
também estiveram no local para

prestar apoio à ocorrência, bem
como o Instituto Médico Legal
foi acionado para recolhimento
do corpo.

CHOVIA MUITO

Acidente grave envolve quatro carros
Acidente grave encolvendo
quatro veículos, no final da tarde
de quarta-feira (6), causou ferimentos em pelo menos seis
pessoas na BR-376, região de
Ponta Grossa. Chovia muito no
momento e segundo informações,
um Honda/Fit com placas de Londrina aquaplanou e acabou saindo
da pista, parando na canaleta da
faixa de domínio.
Na sequência, um Golf de
Astorga, também aquaplanou e
chocou-se na traseira de um caminhão que havia parado na faixa de
aceleração para prestar auxílio ao
acidente anterior.
Para não colidir com o Golf, o
condutor de um Voyage, de Arapongas, tentou desviar, mas acabou
saindo da pista, atingindo o canteiro
central, colidindo na defensa.

Da Redação

Divulgação

Causas do acidente ainda estão sendo apuradas
Da Redação
Ponta Grossa - Uma pessoa saiu ferida em acidente
ocorrido na manhã desta
quarta-feira (06), na Rodovia
do Café, em Ponta Grossa. O
acidente aconteceu na altura
do km 508 e envolveu um Kia
Sorento com placas de Londrina (PR). O carro saiu da
pista e capotou. O condutor

sofreu lesões leves.
Segundo
informações
repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das
9h40, nas proximidades do
Parque Estadual de Vila Velha.
As causas ainda serão apuradas. O motorista foi encaminhado ao Pronto Socorro. Os
policiais apreenderam o veículo
por débito em licenciamento.

ARAPOTI

Mulher e filha caem de
carro em movimento
Veículo Golf teve cinco vítimas, três em estado grave
As cinco, das seis vítimas,
ocupavam o veículo Golf. Uma
tinha 56 anos, outra 57 anos, e
uma terceira de 35 anos, ambas
encaminhadas em estado grave,
para o Hospital Regional de Ponta
Grossa. As outras duas vítimas,
com idades de 25 e 21 anos,
sofreram lesões leves e foram

conduzidas ao Pronto Socorro
Nunicipal de Ponta Grossa.
No Honda/Fit, uma passageira teve ferimentos leves, e foi
atendida ainda no local. Os condutores dos carros envolvidos
realizaram teste de etilômetro, o
que apresentou resultado negativo
para o consumo de álcool.

Arapoti - Um homem foi
preso por volta das 21h30 de
terça-feira (5), na Avenida Thereza de Souza Carneiro, Bairro
Ceres, em Arapoti, após realizar
manobras perigosas e provocar acidente com o seu veículo
Monza. Devido as manobras,
uma mulher, convivente do autor,
e sua enteada (bebê), cairam do
veículo, sofrendo ferimentos nas

faces. Elas foram encaminhadas
até o hospital municipal pela
Defesa Civil.
Uma equipe policial localizou o autor, de 23 anos, próximo ao local dos fatos, sendo
encaminhado até a delegacia,
onde realizou teste do bafômetro, confirmando estado de
embriaguez. O veículo também
foi apreendido.
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Divulgação / FabianaGuedes

Ainda sendo muito
cumprimentada pela
troca de idade no último
dia 5, a bela Eduarda
Santos, Garota D +
dessa edição. Parabéns!

Homenagem

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Contagem
regressiva para a
agenda branca
da bela Marilia
Bugnotto Segatto,
que troca alianças
para a mão
esquerda em
abril com seu
Julio Cesar
Beck Ivanoski

Isabelle
Estreando seus
15 anos no
próximo dia
12 de março, a
bela Isabelle
Marcondes
Divulgação

Divulgação

por Sandro A. Carrilho

8

Divulgação

Valéria e Leonardo
Alessi, com sua família,
comemoraram a
passagem de
'BODAS DE DIAMANTE',
60 anos de feliz união,
num cruzeiro pela Costa
Brasileira, no MSC Seaview
Memories.Na ocasião
eles festejaram os seus
aniversários. Super Chik.....
Parabéns!

Recebendo a mais alta honraria da Polícia Militar Medalha Heróis dos Campos Gerais - a juiza Érika Watanabe,
da Vara Criminal de Castro. Nossa dupla homenagem, por
ocasião do Dia da Mulher e pelo merecido título
Divulgação

Divulgação / Arq. Pessoal

Destaque para a sub-síndica
Vilma Lucia Ramos Gabriele
e a síndica Andreia Vacherski,
do Residencial Vivace

Em uma tarde de aniversário no Castro Clube de Campo,
o carinho de Patrícia Cristina Carnelós Fernandes e o
seu marido Fernando Luiz Pacheco Fernandes dando
colo as gêmeas de dois anos Alícia Carnelós
Fernandes e Luíza Carnelós Fernandes

Divulgação / Edson Luiz

Gabi Flugel foi destaque nas lentes de
Daniel Calvo, por ocasião de seus 15 anos
comemorados em fevereiro. A festa teve a
assinatura de Eloy Ferreira Eventos e Festas
Divulgação / Arq. Pessoal

Parabenizo
Edenilce
Machado
que nesta
quarta-feira (6)
comemorou a
passagem do
seu aniversário.
Homenagem dos
filhos Wellithon
e Wiliian a da
nora Simone

Divulgação / Arq. Pessoal

Gabriella Sleutjes Teixeira, nos
seus lindos 10 anos, enfeitando
nossa página. É filha do casal
Danielle Sleutjes Teixeira e
Ricardo Cotrim Teixeira

Vera Luiz comemorou na quinta-feira (7) a
passagem do seu aniversário com toda
sua família. Homenagem em especial
do marido Luizinho da filha Ana Luiza

08/03

Ana de Oliveira
Daiana Sancandi
Fabiano di Santis
Carlos Eduardo Dudkiewicz
Hemerson Domingues (PG)
Luiz Carlos Gomes (Pestana)
Jorge Conceição da Luz

09/03

Hercules W. M. Ferreira
Kassius Mainardes
Marcello Bittencourt
Renata Moreira de Jager
Vagner Vacari (PG)

10/03

Caio Fernando Muzzillo
Matilvani Moreira
Edson Antonio Oliveira
Fernando Navarro Marin
José Nei Tkczuk

Rosi Galetto
Silvio Luis Natucci
Rodnei Gomes (Tilim)
Izidro Constantino Guedes
Levi Palharine
Regiane Moreira Rodrigues
Aline S. da Costa de Boer
Karina Pucci
Leo Oda
Rafaella Paola Peixoto
Renata Albuquerque
Cintia Schmidlin
EX-Ministro Paulo Bernardo
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Elisa Cristina de Carvalho
Edilaine Abujamra
Kauê Fernandes
Jakson A. de Rosa
Edilaine Precome
Hermann José Raposo
Milhomem FIlho

