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Só a partir de 2020

Proibido uso
de canudos
plásticos
Os vereadores castrenses aprovaram, em segunda discussão,
projeto de lei que prevê a utilização de canudos biodegradáveis
nos estabelecimentos comerciais de Castro, em substituição aos
canudos de plástico. No entendimento do vereador Antonio Sirlei
Alves da Silva (DEM), que propôs o projeto, é preciso reduzir
a quantidade de lixo produzido pela população e, consequentemente, auxiliar na preservação e proteção do meio ambiente.
página 3
Ainda precisa passar pela sanção do prefeito.

canudos de plástico
deverão ser substituidos
por biodegradável

DOIS CARROS COM ALERTA DE FURTO SÃO RECUPERADOS

Divulgação / José Tramontin

página 7
Divulgação

UPA 24 Horas fica sem raio X
entre 23 e 7 horas da manhã

NESTA SEXTA

Operário
enfrenta a
Ponte em
Campinas

Segundo informações que chegaram à redação do Página Um, o
equipamento de raio X da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de
Castro estaria ficando sem técnico para operação entre 23 e 7 horas. O
motivo seria uma mudança feita pela Secretaria de Saúde do município,
na escala de trabalho dos funcionários. O fato é que nesse intervalo,
pacientes que chegam a unidade e precisam de exame de raio X ficam à
página 5
espera do profissional que assume o turno só pela manhã.

Divulgação / Sergio Locena

su

Morte de macaco é confirmada

Divulgação

Divulgação

equipe esteve na Barrinha

		

página 4

PRIMEIRO TURNO

FEBRE AMARELA

Voluntários da
Cruz Vermelha
distribuem kits
No final de semana, grupo
de voluntários da Cruz Vermelha de Castro realizou a
primeira ação oficial no município. A equipe, formada por
cerca de 15 pessoas, esteve
na localidade de Barrinha, para
realizar campanha de combate
à febre amarela. No interior
do município, os voluntários
percorreram 120 quilômetros
de estrada e visitaram 80 famílias, as quais receberam 120
kits com repelente e materiais
com informações sobre a febre
página 5
amarela.

Atletas e comissão
técnica do Operário Ferroviário viajaram, na manhã desta quinta-feira
(16), para Campinas, São
Paulo. Na sexta-feira, o
Fantasma encara a Ponte
Preta (SP) pela quarta
rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro,
às 21h30, no Estádio
Moisés Lucarelli. Nesta
partida, o atacante Eduardo ficará de fora.

reajuste da Sanepar é suspenso

12,13% INDIGESTOS

animal foi encontrado na região do Alagados, em Carambeí

A secretaria municipal de Saúde divulgou na terça-feira (14), nota técnica
onde confirma a morte de um macaco por febre amarela. Já foram contabilizados oito animais mortos no município, sendo este o primeiro caso confirmado pelo vírus, os demais estão sob investigação. Três foram encontrados
na região do Boqueirão e os demais nas regiões de Catanduvas, Catinha e
Alagados, “esta última localidade onde foi encontrado o macaco que positivou
para o vírus”, explica Adriane Fernandes, da Vigilância Sanitária. página 4

Prefeitos destacam
suspensão de reajuste

O clima não é de euforia, mas de vitória com um
certo estado de alerta. Isso resume as conversas da
reportagem com prefeitos, vereadores e deputados
sobre a suspensão do reajuste da tarifa de água e
esgoto da Sanepar que começaria a vigorar nesta
sexta-feira (17) e foi barrada por uma medida cautelar
página 3
do Tribunal de Contas do Estado.

com garrucha .32

Adolescente é detido armado em hospital de Arapoti
página 7

Novo
Caramuru
Futsal joga
último jogo
O Novo Caramuru Futsal vai enfrentar
neste sábado (18) o
Araucária, até então
invicto no campeonato,
na cidade do adversário,
fechando o primeiro
turno da competição.
Esse jogo será decisivo
para a equipe castrense,
que está em terceiro lugar com quatro pontos
página 5
ganhos.
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EDITORIAL

Informe Publicitário

RAIO X NA UPA
Testemunhas procuraram pela reportagem do Página Um para
reclamar a falta de técnico para operar o aparelho de raio X na UPA
de Castro, entre 23 e 7 horas. A situação, segundo informações,
se deve a mudanças feitas pela Secretaria de Saúde, na escala de
trabalho dos profissionais da unidade. Há quem diga que se trata
de uma manobra econômica, já a secretária de Saúde afirma que
a demanda neste horário é baixa, e que uma profissional está afastada em função da gestação. Questiona-se aqui, caso a situação
seja de fato por economia, se economizar na saúde é certo? Por
outro lado, também deve-se levantar a seguinte pergunta: a UPA
não é 24 horas? O questionamento faz referência ao atendimento
de quem está na UPA. Afinal, as reclamações de usuários que passaram por lá sentindo dores intensas, e, que não tiveram um atendimento ‘muito humano’, não podem ser ignoradas.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Não sou idiota!
Daqui não saio!
Daqui, ninguém
me tira!

Até onde vai a pressão popular
* Roberto Parentoni
O ex-presidente Michel Temer
foi preso duas vezes e colocado em
liberdade o mesmo número de vezes.
Sabemos todos, pelo noticiário da
imprensa, as razões que o levaram
à prisão. E da mesma forma e pelo
mesmo canal, as motivações para a
sua soltura. Agora o ex-presidente está
em casa, vivendo a sua “liberdade”
com algumas restrições impostas pela
Justiça. Ainda assim, muitos brasileiros foram às redes sociais mostrar o
seu descontentamento com a “nova”
soltura do ex-presidente.
Não cabe neste artigo entrar no
mérito das circunstâncias daqueles que
o mandaram para a prisão e, em igual
forma, das razões daqueles que o soltaram. O que quero, pois entendo que
é tema relevante, é tratar da reação da
Justiça às pressões das manifestações
populares, que de uns tempos para cá,
mais precisamente depois do aparecimento das Redes Sociais na Internet,
ganham volume e força toda vez que a
pauta do Tribunal apresenta caso rumoroso da esfera política. Como no caso
em tela, o do ex-presidente Temer.
É fato que o ex-presidente nunca
foi um político carismático e que
contra ele pesam acusações graves.
Entretanto, nunca é demais recordar, o
ex-presidente Temer é apenas acusado
e nada além. Se ele é culpado ou inocente quem vai decidir é a Justiça, após
argumentações da acusação e defesa.
Não as ruas e nem as redes sociais.
Na prática, convém não esquecer, o
ex-presidente não foi julgado ainda
em nenhuma instância, ou seja, não

foi condenado a nada. Gostem dele ou
não, fato é que existe um rito processual, igual para todos os cidadãos, que
precisa ser seguido.
O povo tem o direito e é salutar
que se manifeste pacífica e livremente,
sobretudo porque vivemos num País
democrático. No entanto, é importante que o cidadão, manifestante ou
não, saiba que a pressão das ruas e/
ou das redes sociais não pode e nem
deve mudar um veredito, que precisa
se ater apenas ao que consta nos autos
do processo. Não dá e nem pode ser
diferente.
Juiz não é super-herói e muito
menos carrasco. Existe uma tábua
de leis, o famoso Código Penal, que
lhe impõe limites e, em tese, obstrui
qualquer possível prática de arbitrariedade. Não dá para atender a vontade
das ruas e das redes sociais se esta
contraria os autos do processo e não
encontra amparo no Código Penal.
Juiz tem que ter ouvidos moucos!
Não raro, quando o tema veredito
x vontade popular vem à tona, tem
sempre um leigo que invoca o antigo
ditado popular que diz “que a voz do
povo é a voz de Deus”. Pode até ser,
mas fora do âmbito da Justiça. Até
porque, não se pode esquecer que foi
o povo quem condenou Jesus, o filho
de Deus, e libertou Barrabás, bandido
confesso. Em tempos de fake news
movidas a whatsapp, todo o cuidado é
pouco. E a Justiça sabe disso.
* Roberto Parentoni
é advogado criminalista.

Sandro A.
Carrilho
CANUDOS PLÁSTICOS
Se é inconstitucional, ou não,
foi aprovado por unanimidade
pela Casa de Leis e deverá passar pela sanção do prefeito, projeto de lei do vereador Antonio
Sirlei Alves da Silva que proibe
o uso de canudos plásticos no
comércio em geral de Castro.
CANUDOS PLÁSTICOS II
Por enquanto o comércio
castrense poderá empregá-lo
tranquilamente, mas a partir do
próximo ano a lei valerá para
todos, desde que Moacyr não
vete. Não seria má ideia se a lei
fosse estendida para garrafas
plásticas e outras embalagens,
mas ai a briga seria maior.
EM PONTA GROSSA
Na vizinha cidade, o projeto
dos canudos plásticos sequer
passou pela Comissão de Justiça e Redação. Segundo aquela
Casa de Leis, o município não
tem competência para legislar sobre o assunto, inclusive,
já existiria uma decisão do
Supremo Tribunal Federal.
NÃO É BEM ASSIM
Quando a corda rompe
para um lado, a coisa muda.
Refiro-me ao deputado estadual Requião Filho (MDB) que
aprovou o fim da aposentadoria
para os futuros governadores,
mas quando a matéria tratou
dos antigos, ele foi o primeiro

17/05 - Dia Internacional da Comunicação
e das Telecomunicações / Dia da Constituição
Dia Internacional contra a Homofobia
18/05 - Dia dos Vidreiros / Dia Internacional dos Museus
Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
19/05 - Dia dos Acadêmicos do Direito
20/05 - Ascensão do Senhor / Dia do Comissário de Menores
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ARREPENDIMENTO
Um projeto de Lei que
deverá ser esquecido em Carambeí é o que trata da redução do
número de cadeiras de 11 para
9. Na carona dos vereadores de
Ponta Grossa que reduziram a
sua representatividade para 19,
os de Carambeí foram na entoada e oito assinaram o requerimento. Mas, muitos já mudaram
de opinião.
DENTRO, E FORA
O mais engraçado é que o
vereador que iniciou o barulho
e tentou propor matéria igual,
Jeverson Gomes (PDT), não
está entre os oito que assinaram.
Ou seja, se o projeto fosse dele,
e tentou, estaria dentro, como
não é seu, ficou de fora. Depois
dizem que o interesse maior
seria a economicidade, mas pelo
jeito o negócio era só aparecer
como pai da criança.
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a ir contra. E não poderia ser
diferente, uma vez que o seu
pai, Roberto Requião, perderia
a mordomia. Quanto aos vereadores dos Campos Gerais,
somente Mabel Canto (PSC)
votou contra tanto para os antigos, quanto para os novos governadores. Plauto Miró (DEM)
esteve ausente nessa segunda
votação. Eram necessários 32
votos, mas só 27 entenderam
que ex-governadores não deveriam ficar com a regalia.
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Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

O vácuo do estado
gera o poder paralelo
* Marcos Antônio Barbosa
As milícias vêm tomando conta
dos noticiários político e policial
do país. Descritas nominalmente
no novo pacote anticrime do
Ministro da Justiça, Sérgio Moro,
estas facções se expandem em
diversos estados, principalmente
no Rio de Janeiro, onde dominam até o aluguel de prédios nas
periferias, como investigado no
caso do último dia 12 de maio,
quando um conjunto habitacional
irregular desabou na comunidade
da Muzema, zona oeste da cidade.
Mas por que as Milícias crescem?
O vácuo deixado pelo Estado
sempre precisa ser ocupado. É
neste momento que surgem os
poderes paralelos. Quando não
existe, por parte dos governantes,
políticas para prover segurança,
moradia, saneamento básico, gás,
luz, entre outros itens de sobrevivência para os mais carentes,
alguém toma esta responsabilidade
em troca de dinheiro e poder. É a
privatização das responsabilidades. Mas o preço é bastante alto e
quem paga, mais uma vez, é o lado
mais fraco da corda: a população.
Mas quem são os milicianos?
São parte do Estado, travestidos
de organizações ‘privadas’. Os
mesmos que, do outro lado da
moeda, também sofrem com o
abandono dos políticos, mas possuem um pouco mais de acesso ao
poder para se ‘virarem’. Policiais,
que trabalham com salários ínfimos
e com condições precárias, enxergam uma oportunidade. Agentes
públicos, atolados em burocracias
arcaicas e riscos não assumidos
como, por exemplo, morrer por
não liberar um ‘gato’ de luz ou
uma obra irregular.
A falta de políticas públicas
devasta as duas metades: os que
prestam os serviços clandestinos e
os que precisam de tais serviços.
Este ciclo se retroalimenta. Assim
como os cartéis do tráfico, as milí-

cias utilizam também a mão de
obra ociosa de uma população que
não encontra a oportunidade do
crescimento de renda pela educação. A escolha é única para quem
não tem nem o que comer.
Organizadas e intrínsecas nas
raízes mais fortes de um Estado
falido, as milícias crescem e são
cada vez mais difíceis de serem
combatidas. Como acabar com o
inimigo se ele é o próprio braço
que deveria derrotá-lo?
É um câncer. Uma doença
difícil de ser curada, mas o remédio está ao alcance dos nossos
políticos há muito tempo. Ocupar
os espaços deixados é caminho.
Onde falta moradia, casas. Onde
falta educação, escolas. Onde falta
infraestrutura, saneamento básico,
luz e água. Este é o tratamento a
longo prazo.
Em curto prazo são necessárias grandes investigações isentas
e independentes e leis mais duras
para quem faz parte do crime
organizado. Inteligência policial
integrada em todo o país, além de
salários e estrutura dignas para o
risco assumido ao enfrentar estas
facções.
Este ‘vírus’ é uma versão mais
grave do crime organizado, pois já
entendeu como se esconder e se
expandir dentro do poder legislativo, executivo e jurídico. Somente
com este coquetel e muita paciência conseguiremos evitar o domínio
das milícias. Nota médica: o tratamento deve ser iniciado o mais
rápido possível, antes que seja
tarde para salvar o paciente.
* Marco Antônio Barbosa
é especialista em segurança
e diretor da CAME do Brasil.
Possui mestrado em
administração de empresas,
MBA em finanças e diversas
pós-graduações nas áreas de
marketing e negócios.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
17/05

Clima

Temperatura
17

Umidade

ºC

13 ºC

93%
81%

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

Sábado
18/05

18

ºC

13 ºC

95%
72%

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

Domingo
19/05

20 ºC
14 ºC

97%
74%

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

Segunda
20/05

23 ºC
13 ºC

96%
56%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 16/05/2019
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EM SESSÃO

Proibido uso de canudos plásticos
Projeto de
Sirlei mostra
preocupação
com meio
ambiente
Da Assessoria
Os vereadores aprovaram, em
segunda discussão, projeto de lei
que prevê a utilização de canudos
biodegradáveis nos estabelecimentos comerciais de Castro, em
substituição aos canudos de plástico. O projeto de autoria do vereador Antonio Sirlei Alves da Silva
(DEM) foi aprovado por unanimidade e tem por objetivo reduzir a
quantidade de lixo produzido pela
população e, consequentemente,
auxiliar na preservação e proteção
do meio ambiente.
Durante a discussão, o legis-

Canudos de
plástico deverão
ser substituídos
por biodegradável

lador ressaltou a importância
do projeto. “Realmente temos
que nos preocupar com o meio
ambiente. Alguns anos atrás ninguém se preocupava, hoje estamos
vendo no mundo os problemas
causados e que poderiam ter sido

12,13% INDIGESTOS

EM PONTA GROSSA

Vice-prefeita
recebe visita
de misses
Da Assessoria
Ponta Grossa - A vice-prefeita Elizabeth Schimidt recebeu
durante a semana a visita das Mini
misses de Ponta Grossa, que vão
representar a cidade no evento
Mini Miss Paraná. As belas Maria
Clara Zimmer de Souza, 9 anos
(Miss beleza Ponta Grossa),
Lorena Lemes Bronoski, 7 anos
(Miss Ponta Grossa infantil) e
Natalli LAnne Cominesi, 6 anos
(Mini miss Ponta Grossa) colocaram-se à disposição para participar de outros eventos oficiais
e fizeram uma apresentação geral
do evento que vão participar.
Na ocasião, Elizabeth deixou
uma mensagem de motivação
para as pequenas representantes
da cidade. “Vocês são o nosso
futuro, desejo que representem
a nossa cidade com grandiosidade como ela merece, e tenho a
certeza que com a beleza e inteligência de vocês vão refletir o que
há melhor em Ponta grossa”,
destacou.

EM PIRAÍ DO SUL

Prefeitura
pede aval para
remanejar mais
de R$ 1,4 mihões
Da Assessoria
A Prefeitura de Piraí do Sul
enviou mensagem aos vereadores nesta semana onde solicita
permissão para o uso de R$
1.427.400,46 do orçamento
municipal. A operação financeira
está mencionada no anteprojeto
de lei nº 011/2019, lido nasessão plenária desta semana.
Segundo o Executivo, o
recurso é oriundo do superávit
financeiro dos anos anteriores
e será direcionado para duas
áreas: educação e esporte.
Em torno de R$ 1,3 milhões
será investido na Secretaria de
Educação. O texto cita dotações
orçamentárias relacionadas a
pagamentos de salários, aquisição de veículos e materiais de
consumo do ensino fundamental. A outra parte do montante,
que corresponde a aproximadamente R$ 125 mil, será destinado à manutenção da Secretaria
de Esportes.
Outra proposta de lei
(012/2019) enviada à Câmara,
solicita a movimentação de créditos suplementares de R$ 41 mil.
Tramitação
Rejeitada a urgência pelo
plenário, os dois procedimentos
orçamentários tramitarão em
regime normal.

evitados. Um canudinho plástico
aparenta ser simples, mas é algo
muito complexo e que pode causar muitos danos no futuro se não
tomarmos medidas”, disse Sirlei.
Segundo o projeto, os canudos biodegradáveis só podem ser

fornecidos se o cliente solicitar.
Também está previsto que os
comerciantes que não se adequarem a lei deverão pagar multa.
Agora, o projeto de lei, segue
para análise do Prefeito. Se sancionado, os comerciantes terão
até o final deste ano para se adequar a nova legislação.
Além desta proposição, os
vereadores também aprovaram
em segunda discussão autorização para a permuta entre terrenos
de propriedade do Município de
Castro por imóveis da Diocese
de Ponta Grossa. A Prefeitura
cederá um terreno localizado
na Vila Perpétuo Socorro e, em
troca, receberá um lote no Jardim
Bela Vista e outro no Distrito de
Abapan. Inclusive, atualmente, já
há prédios públicos construídos
nestes terrenos.
Já em votação única, os vereadores aprovaram seis projetos
que autorizam o Poder Executivo abrir crédito adicional. Os

Prefeitos destacam suspensão
do reajuste da água da Sanepar
Da Assessoria
O clima não é de euforia, mas
de vitória com um certo estado
de alerta. Isso resume as conversas da reportagem com prefeitos,
vereadores e deputados sobre a
suspensão do reajuste da tarifa
de água e esgoto da Sanepar que
começaria a vigorar nesta sextafeira (17) e foi barrada por uma
medida cautelar do Tribunal de
Contas do Estado.
"Nós vencemos, chamaram
a medida contra o aumento de
especulação e populismo. Mesmo
assim Paranavaí se tornou exemplo, dia após dia a posição foi
adotada por outros municípios,
ajuizamos uma ação condenatória
contra o aumento e hoje veio o
resultado. Guerreiro luta por suas
convicções e não pela certeza da
vitória", disse o prefeito Delegado
Caíque (PSDB), um dos primeiros
a se insurgir e barrar o aumento
via decreto municipal.
A batalha que tomou conta
de prefeituras, câmaras de vereadores, entidades patronais e da
Assembleia Legislativa começou
em 17 de abril, assim que a Agepar
(Agência Reguladora do Paraná)
autorizou a Sanepar a aumentar
a tarifa de água em 12,13%. O
aumento proposto foi atacado a
torto e direito por deputados da
oposição e situação. O deputado
Soldado Fruet (Pros) foi o primeiro
a se rebelar, entrando com uma
ação popular contra a Companhia
de Saneamento do Paraná.
Exemplo
A ação do Delegado Caíque
foi seguida pelos prefeitos Emerson Toledo Pires (Cambira), Alírio
Mistura (Francisco Alves), José
Reis Junior (Cândido de Abreu),
Romualdo Batista (Mandaguari),
Luis Franciscone Neto (Rolândia),
Edson Brene (Bela Vista do Para-

íso) e Claudio Casagrande (Campo
Magro), entre outros gestores.
Vereadores de diversos municípios,
como os da Câmara Municipal de
Umuarama, aprovaram requerimento enviado ao prefeito Celso
Pozzobom, pedindo a suspensão
da tarifa via decreto municipal.
“Os prefeitos devem se unir
para barrar este reajuste. Precisamos fazer alguma coisa. Não
podemos simplesmente aceitar este
aumento”, disse o prefeito Emerson Toledo Pires. "Acredito que a
Sanepar irá buscar meios para derrubar esta medida judicialmente,
mas o reajuste é muito acima do
razoável e os municípios estão no
seu direito", reforçou Toledo Pires.
A Associação Comercial do
Paraná também se colocou contra
o aumento que causaria "impacto
significativo nos custos de empresas
de vários segmentos, contribuindo
para a elevação dos preços finais de
seus produtos". A ACP disse ainda
em documento enviado à imprensa
que os empresários e as famílias
paranaenses foram "pegos de surpresa com um índice tão expressivo,
neste momento, ainda, de recessão
econômica no Brasil".
Acionistas
O Procon de Maringá também
entrou na parada e multou em mais
de R$ 1,5 milhão a Sanepar e a
Agepar. "A empresa trata a água
como mercadoria, proporcionando
ganhos aos acionistas em detrimento dos usuários”, justificou
o diretor do Procon, João Luiz
Regiani, ao lavrar as multas. “Os
ganhos dos acionistas da empresa,
composto na sua maioria por fundos de investimentos internacionais, passaram de 25% para 50%
na forma de dividendos a partir de
2011”, completou.
Em Paranavaí, como disse o
Delegado Caíque, a prefeitura ajuizou uma ação contra a Sanepar e

a Agepar para que não apliquem
reajustes tarifários sem prévia e
expressa homologação do poder
concedente, no caso o Município,
sob pena de multa diária de R$
100 mil. A ação também processa
ambos em R$ 5,3 milhões.
O prefeito citou ainda um estudo
do Dieese que apontou que na atual
política tarifária, os acionistas privados da Sanepar passaram a ganhar
muito mais e receberam R$ 2
bilhões em dividendos entre 2011
a 2018, sendo que em 2018, esse
montante representou 41,15% do
total dos investimentos realizados
pela empresa (R$ 1 bilhão). Este
percentual se manteve acima de
20% entre 2011 e 2018, que na
média do período foi de 32,06% e
que era de 9,37% em 2010.
Alerta
Essa primeira batalha parece
ter encerrado na última segunda-feira (13), quando a própria
Sanepar informou a suspensão do
reajuste de 12,13% na conta de
água e esgoto, após uma medida
cautelar do TCE. No relatório da
Segunda Inspetoria de Controle
Externo, o reajuste é considerado
uma "aberração travestida de uma
teia de números, que visam distribuir lucros aos acionistas".
Ainda no documento, a Inspetoria diz que, desde o reajuste feito em
2017, a Sanepar acumula aumento
tarifário de 27,92% enquanto, no
mesmo período, o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), que
mede a inflação, foi de 12,06%.
"Desde o começo, apontamos
que esse aumento na tarifa é abusivo. A Agepar não tem técnica, não
tem ciência e não tem competência
para autorizar. E quem paga a conta
é o povo paranaense. Não podemos deixar isso acontecer! É uma
vitória, mas vamos ficar atentos e
alerta", disse o deputado Arilson
Chiorato (PT).

VEREADORES APROVAM EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

Regras duras para Feiras Itinerantes
Da Assessoria
Piraí do Sul - Em primeira discussão, os vereadores de Piraí do
Sul aprovaram a proposta de lei que
regulamentaa a realização de 'feiras
itinerantes' em Piraí do Sul. O projeto de lei nº 035/2018 entrou em
pauta na sessão desta semana.
O documento cria normas para
a organização de eventos temporários, que se instalam no município
para comercializar produtos no atacado ou no varejo, como por exemplo, feiras de roupas e eletrônicos.
A proposição é de iniciativa do
vereador Márcio do Gás (PMB). O
parlamentar levanta duas questões

principais para a criação da norma;
a falta de segurança dos eventos,
que normalmente reúnem muitas
pessoas em locais quase sempre
provisórios; e a melhoria da fiscalização ao comércio informal, para
garantir o cumprimento das obrigações tributárias e a justa concorrência com o comércio local.
A partir do projeto, as exposições deverão apresentar as licenças
que são expedidas pela Prefeitura,
pelo Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Os expositores
também deverão demonstrar todos
os documentos ligados ao pagamento de taxas e tributos.
O texto da lei também esta-

belece que o comércio local terá
direito de ocupar 50% dos espaços
das feiras. Além disso, os postos
de trabalho da feira eventual deverão ser preenchidos com o mínimo
de 50% de pessoas residentes em
Piraí do Sul.
“Foi uma proposta que estudamos junto com a Associação
Comercial para aperfeiçoar nossa
legislação. São normas que diminuem a desigualdade entre o
comércio itinerante que não faz
parte da cidade, com o comércio
local que respeita todas as exigências”, salientou o vereador.
A peça deve retornar ao plenário para segunda discussão.

créditos aprovados são para
manutenção do CREAS Neuza,
Aconchego, Casa Lar e cemitério Frei Mathias, aquisição de
uniformes para os alunos da rede
municipal de ensino, pintura e
reparos nos Ginásios Douglas
Pereira e Epaminondas Nocera e
aquisição de parquinhos para as
escolas.
Audiência Pública
Após a sessão, também foi

realizada audiência pública sobre
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esta lei estabelece as
metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas para o próximo ano, dispõe
sobre as alterações na legislação
tributária e estabelece o equilíbrio entre receitas e despesas do
Município. Durante a reunião,
a população pode apresentar
sugestões de alterações e sanar
dúvidas.

DESEMPREGO
A taxa de desemprego no País no primeiro trimestre foi de
12,7%. As menores taxas foram em Santa Catarina (7,2%),
Rio Grande do Sul (8%) e Paraná e Rondônia (ambos com
8,9%). Os piores resultados foram registrados no Amapá
(20,2%), Bahia (18,3%) , Acre (18,0%), Maranhão (16,3%)
e Pernambuco (16,15%), Um quarto dos 13,4 milhões de
desempregados estão há dois anos ou mais em busca de trabalho, segundo pesquisa do IBGE. Do total de desempregados,
24,8%, ou 3,3 milhões de pessoas, estão nessa condição há
dois anos ou mais.
EMENDA LUPION
O deputado Pedro Lupion
(DEM-PR) recebeu carta
de apoio de 46 entidades do
setor produtivo à emenda na
MP da Liberdade Econômica. Lupion propôs alteração no tabelamento do frete
dos caminhoneiros ao definir
como referencial, e não como
vinculativo, o preço mínimo do
quilômetro rodado. "Os dados
demonstram que o tabelamento provocou uma redução
de 0,11% do PIB, a redução
de 203 mil empregos e um
aumento de 0,34 pontos no
IPCA de 2018”, diz a carta
entregue ao deputado.
EMENDA II
Para Lupion está mais
do que provado que a tabela
atual do frete não funciona.
“Tivemos decréscimo na economia de R$ 7 bilhões, praticamente 200 mil empregos
perdidos, isso tudo porque
quando o estado entra para
regular um setor da economia, ele acaba diminuindo a
auto regulação de mercado.
E quem paga essa conta não
é o governo ou os caminhoneiros. São os produtores
rurais”.
GILMAR E FUX
EM CURITIBA
Os ministros do STF, Gilmar Mendes e Luís Fux, estarão em Curitiba nos dias 29 e
31 de maio na sede da OAB
do Paraná para participar
do Congresso Brasileiro de
Direito Processual Constitucional. O encontro vai reunir
juristas e especialista e marcará ainda a transmissão do
cargo de presidente da Associação Brasileira de Direito
Processual Constitucional,
que passará do professor da
USP, André Ramos Tavares,
para o professor da UFPR,
Luiz Guilherme Marinoni.
PRÊMIO
INTERNACIONAL
A ex-governadora Cida
Borghetti recebeu prêmio de
reconhecimento pelo trabalho
prestado em prol das crianças
e das famílias brasileiras. O
prêmio foi entregue durante
a cúpula Mundial da Organização Mundial da Família
(OMF) que reúne em Lisboa,
Portugal, representantes dos
cinco continentes. “É uma
consagração de muitos anos
de trabalho e dedicação às
causas da família e primeira
infância. Estou muito honrada
por esse reconhecimento”,
disse Cida ao receber o prêmio da presidente da OMF,
Deisi Kusztra.

DELÚBIO
EM CURITIBA
O ex-tesoureiro do PT,
Delúbio Soares, está morando
em Curitiba onde cumpre prisão em regime semi-aberto
depois de ser condenado
pela Justiça Federal. Delúbio
trabalha na CUT e tem que
se recolher depois das 18h
em casa. Dias atrás, Delúbio
saboreou uma feijoada, junto
com a mulher e um grupo de
amigos, em restaurante tradicional no centro da cidade,
atendeu os curiosos, tirou
fotos e até mostrou a tornozeleira eletrônica.
FARMACÊUTICOS
A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei
do deputado Paulo Litro
(PSDB) que obriga empresas transportadoras de medicamentos contarem com a
presença de farmacêutico
em seus quadros técnicos.
“O transporte é o momento
com maior probabilidade
para ocorrerem alterações
na qualidade e eficácia dos
medicamentos. A presença
do farmacêutico nas empresas ajudará a minimizar esses
riscos ao longo de todas as
etapas da cadeia logística”,
disse Paulo Litro.
ITAIPU ENXUGA
O presidente da Itaipu,
Joaquim Silva e Luna, resolveu enxugar o escritório da
binacional em Curitiba. Os
150 funcionários na capital
serão transferidos até 2020
para a sede da usina em Foz
do Iguaçu. A Itaipu quer
economizar cerca de R$ 2,5
milhões por ano só com o fim
do aluguel na capital que terá
um pequeno escritório de
representação.
INTERIORIZAÇÃO
“Sou do interior, sou pé
vermelho e sabemos que as
vezes a distância com a capital
é muito maior do que os 500
quilômetros. Com a interiorização ela deixa de ser física
e passa a ser de resultados.
A partir do momento que se
transfere o poder de decisão de Curitiba para a nossa
base, a gente consegue perceber a importância do nosso
o interior, com cidades fundamentais para a estruturação desse estado pujante que
a gente tem” - do deputado
Tiago Amaral (PSB) sobre
a instalação dos trabalhos
da Assembleia Legislativa na
Expoingá em Maringá.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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'FEBRE AMARELA'

Divulgação

Morte de macaco
é confirmada
em Carambeí
Primeiro caso
de morte
confirmado
através do vírus
Da Assessoria
Carambeí - A secretaria
municipal de Saúde divulgou
na terça-feira (14), nota técnica onde confirma a morte de
um macaco por febre amarela.
Já foram contabilizados oito
animais mortos no município,
sendo este o primeiro caso confirmado pelo vírus, os demais
estão sob investigação. Três
foram encontrados na região
do Boqueirão e os demais nas
regiões de Catanduvas, Catinha e Alagados, “esta última
localidade onde foi encontrado
o macaco que positivou para o
vírus”, explica Adriane Fernandes, da Vigilância Sanitária.
A orientação para a população é para aquelas pessoas que
não ainda não tomaram a vacina
que procurem uma Unidade
Básica de Saúde ou o Centro Municipal de Saúde para
receber a dose da vacina, que
é a única forma de prevenção.
“Principalmente os moradores
da zona rural, trabalhadores
dessas localidades, pessoal que
coleta pinhão, da caça e pesca,

também aqueles que fazem
caminhada ecológica”, explica
a inspetora.
As
Unidades
Básicas
de Saúde Boqueirão, Nova
Holanda, Novo Horizonte,
Jardim Brasília e ESF AFCB
seguem com o atendimento
das 8h às 16 horas sem intervalo para o almoço. Na Sala de
Vacinas do Centro Municipal
de Saúde o atendimento é das
8h às 11 horas e das 13h às
16 horas.
Macaco
Adriane ressalta a importância de não matar os macacos,
“Além de ser crime ambiental,
ao matar os animais ficamos
sem os nossos sentinelas e,
conseqüentemente, aumenta o
risco de propagação da febre

VACINAÇÃO
Deverão ser vacinados
- Todas as pessoas acima de
9 meses
- Gestantes independentes
do período gestacional
- Idosos que não apresentem comorbidades
- Mulheres que estão amamentando crianças menores
de 6 meses poderão receber
a vacina porém deve-se suspender a amamentação por
10 dias após a vacinação.

EM CARAMBEÍ

Agentes de
Segurança
recebem
capacitação
Da Assessoria
Carambeí - Os agentes de
segurança pública que compõe a
equipe do Detransede participaram de capacitação para uso do
Dispositivo Elétrico Incapacitante
(DEI), arma de eletrochoque,
realizada no dia 11. O capitão da
Polícia Militar do Paraná, Marcos
Roberto, o agente de segurança do
Poder Judiciário-TRT/PR, Jocemar Pereira da Silva foram os instrutores que junto a uma empresa
de segurança pública e privada
coordenaram o treinamento.
A capacitação e treinamento
para uso do Dispositivo Elétrico
Incapacitante (DEI), arma de
eletrochoque, contou com aulas
teóricas e práticas que abordaram
as diversas situações de emprego
do DEI como riscos, manuseio
características técnicas, carregamento de cartucho, lançamento de
dardos, aspectos legais, princípios
de abordagens ao transgressor,
táticas operacionais, imobilização,
entre outros. Com a capacitação,
os agentes da Detransede estão
aptos a fazer uso do equipamento
que dará maior segurança na execução dos serviços prestados em
prol da comunidade.
O dispositivo também garantirá a integridade física do agente,
tendo em vista, que em algumas
abordagens o risco de serem
agredidos é iminente.
O Detransede executa atividades na área da segurança do
patrimônio público e acompanhamentos em ações da secretaria de
Assistência Social, fiscalização
e sinalização do trânsito, entre
outras responsabilidades.

amarela”, destaca.
“Solicitamos a população de
Carambeí que se encontrarem
macacos mortos ou moribundos, doentes, que comunique
de imediato a Vigilância Sanitária, pelo fone 3231 - 1577
ou nos finais de semana e
feriados ligar no Centro Municipal de Saúde, nos seguintes
números 3231 9260 ou 3231
9250, passando a localização,
seu nome e telefone que avisarão os Inspetores da VISA”,
explica.
Ela enfatiza que as pessoas
ao encontrarem um macaco
morto, não devem tocar no animal já que não se sabe a doença
que ele tem ainda. A coleta será
realizada pelos inspetores sanitários municipais e veterinário
da 3ª Regional de Saúde.

Não deverão
ser vacinadas
- Pessoas que já foram vacinadas contra a Febre Amarela anteriormente, pois
uma única dose é válida
para toda a vida.
- Pessoas com imunossupressão
grave
(quimioterapia,
radioterapia,
transplantados, uso crônicos de corticóides, HIV e
outros).

ESPORTE

Começa fase municipal
do JEPS 2019 em Tibagi
Da Assessoria
Tibagi - Começou nesta
quarta-feira (15) a fase
municipal da 66ª edição dos
Jogos Escolares do Paraná.
Os vencedores dessa competição irão disputar a fase
regional. O palco das partidas é o Ginásio de Esportes
Quirão.
As equipes de futsal dos
colégios estaduais estiveram
em quadra nesta quarta-feira
(15). No masculino, categoria A, os colégios Leopoldina,
Baldomero e João Francisco
terão representantes. Na categoria B, Irênio e Leopoldina
entrarão em quadra, na quinta-feira (16). E no feminino,

Vencedores
terão vaga para
para Regional
categoria A, João Francisco e
Leopoldina, disputam a vaga.
Já no vôlei feminino, a disputa
da pela classificação será entre
Irênio e Leopoldina.
Já estão garantidos na
Fase Regional do Jeps a
Equipe B Feminina de Vôlei
do Colégio Leopoldina. As
duplas de Vôlei de Areia do
colégio Irênio garantiram a
classificação na categoria A
do masculino e feminino, respectivamente.

Animal foi encontrado na região do Alagados, em Carambeí

EM CAMPINAS

Operário enfrenta a Ponte na sexta
Divulgação / José Tramontin

Da Assessoria
Ponta Grossa - Atletas e
comissão técnica do Operário
Ferroviário viajaram, na manhã
desta quinta-feira (16), para
Campinas, São Paulo. Na sextafeira, o Fantasma encara a Ponte
Preta (SP) pela quarta rodada
da Série B do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Estádio
Moisés Lucarelli.
O time alvinegro empatou
com o Oeste (SP) na partida
anterior, com placar de 0 a 0.
Na mesma rodada, a Ponte
Preta também empatou sem
gols com o Vila Nova (GO). A
equipe de Campinas ocupa o
17º lugar da tabela, com dois
pontos, enquanto o Operário
está na oitava posição, com quatro pontos.
Para o jogo contra desta
sexta-feira, o técnico Gerson
Gusmão segue sem contar com
o atacante Eduardo, que trata
lesão no adutor direito.
Em entrevista coletiva, o

No último confronto, Fantasma tropeçou no Oeste (SP)

Técnico vê jogo
difícil diante de uma
grande equipe
treinador falou sobre a partida.
“Mais um jogo difícil, contra
uma grande equipe, que não se
encontra em um momento bom,
mas a competição permite essa

oscilação das equipes, permite
que aquelas que não começaram tão bem se recuperem. E
a Ponte Preta vai se recuperar. Neste jogo, cabe à nossa
equipe impor o ritmo e buscar
o resultado positivo. Entendo
que temos condições para isso.
Nossa equipe evoluiu muito
em relação aos dois primeiros
jogos, apesar do resultado não
ter vindo na última rodada”.
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FALTA TÉCNICO

UPA fica sem raio X entre 23 e 7 horas
Divulgação

Conforme
secretária
de Saúde,
demanda é
baixa durante
a madrugada
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Segundo informações que
chegaram à redação do Página
Um, o equipamento de raio X
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castro estaria
ficando sem técnico para operar
entre 23 e 7 horas. O motivo
seria uma mudança feita pela
Secretaria de Saúde do município, na escala de trabalho dos
funcionários.
O fato é que nesse inter-

Pacientes estariam passando a madrugada a espera do exame

valo, pacientes que chegam a
unidade e precisam de exame
de raio X ficam à espera do
profissional que assume o turno
pela manhã. Mas, ocorre também de o período sem técnico

ser ainda maior, durar até as
11 horas, devido às folgas dos
profissionais.
De acordo com testemunha ouvida pela reportagem,
há casos em que o paciente

MOACYR DE LICENÇA

Alvaro Telles é prefeito até dia 30
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na quarta-feira (15) o prefeito de Castro, Moacyr Fadel,
transmitiu o cargo para seu vice,
Alvaro Telles, que deve ficar à
frente da administração municipal até no dia 30 de maio.
Nesta gestão, é a segunda vez
que Telles assume a Prefeitura. A
primeira foi em setembro do ano
passado, quando ficou no cargo

pelo período de 30 dias.
Na ocasião atual o prefeito,
segundo informações disponíveis no facebook da Prefeitura,
ausentou-se para cuidar de
assuntos particulares.
Alvaro Telles falou à reportagem que na ausência de Moacyr
Fadel apenas dará continuidade
aos trabalhos que estão em andamento. “Não tomarei nenhuma
medida de impacto, não tem porque, até mesmo porque 15 dias é

muito pouco tempo”, ressalta.
Sem cerimônia
A transmissão de posse foi
feita no passo municipal, na presença de alguns servidores e de
seis secretários municipais. De
acordo com o prefeito interino,
tudo de forma bastante simples.
“Só assinamos o livro de termo
de posse, com alguns servidores,
nada de poma, da maneira mais
simples possível”, descreveu ele.

Aplicar Calpar dá trabalho...
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chega com dor ou com fratura, e mesmo assim, precisa
aguardar a chegada do profissional para a realização do
exame. Nos casos mais graves,
segundo ela, a pessoa acaba

sendo transferida para hospitais de outras cidades. “Tem
pessoas que ficam da noite para
a noite esperando pelo exame.
Acreditam que nesse período
não tem tanta demanda, mas
a noite ocorrem os casos mais
graves, como brigas que causam ferimentos com arma de
fogo ou arma branca, e acidentes em geral, e por mais que a
demanda não seja tão grande,
se é uma UPA 24 horas, deveria ter o suporte 24 horas por
dia também”, destaca a testemunha, que pediu para não ter
o nome divulgado.
Sobre a situação, também foi
ouvida a secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke.
À reportagem, ela explicou que
o aparelho fica à disposição dos
médicos durante todo o tempo
na unidade, e que estes profissionais, após detectarem real
necessidade, tomam medidas

necessárias, o que pode incluir
o envio do paciente ao Hospital
Anna Fiorillo Menarim. “Se for
urgência faz o exame no hospital, lá estão de sobreaviso. Ou,
chama-se o profissional, o critério é médico”, destacou.
Maria Lidia também afirmou que há baixa demanda pelo
exame, no período em que a UPA
não o realiza. E, segundo ela, o
raio X é um exame complementar, “nenhum paciente fica sem
a consulta, mas o exame pode
esperar. O mesmo ocorre com a
tomografia e exames de laboratórios, cujos aparelhos não ficam
dentro do UPA”, complementou
a secretária.
Por fim, Maria Lidia informou que atualmente o equipamento também conta com uma
profissional a menos para operar, porque a mesma esta grávida e não pode trabalhar com o
raio X por conta da irradiação.

AÇÃO DE COMBATE À FEBRE AMARELA

Voluntários da Cruz Vermelha
distribuem kits com repelentes
Divulgação / Sergio Lucena

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
No sábado (11), o grupo de
voluntários da Cruz Vermelha
de Castro realizou a primeira
ação oficial no município, após
a formação, concluída no último
dia 4. A equipe, formada por
cerca de 15 pessoas, esteve na
localidade de Barrinha, para
realizar campanha de combate
à febre amarela.
No interior do município,
os voluntários percorreram
120 quilômetros de estrada
visitando ao todo, mais de 80
famílias, entre as quais foram
distribuídos aproximadamente
120 kits com repelente e materiais com informações sobre a
febre amarela.
A diretora administrativa
da Cruz Vermelha em Castro,
Eliana Reynaldo, falou sobre
a ação. “A intenção da Cruz
Vermelha é a de atuar direta-

No interior, voluntários percorreram 120 quilômetros
mente na comunidade em ações
de melhoria na qualidade de
vida, principalmente no que
se refere à saúde e cursos de
primeiros socorros para profissionais e para leigos, atuando
em conjunto com o hospital da
Cruz Vermelha para desenvolver ações em Castro e região”,
explicou.

Formação de voluntários
Ainda segundo Eliana Reynaldo, a Cruz Vermelha se
prepara para a formação do
segundo grupo de voluntários
no município. Interessados em
fazer parte da equipe devem
informar nome e telefone através do email voluntariado@cruzvermelhapr.com.br

ARAUCÁRIA É O ADVERSÁRIO

TODOS
VÃO
GANHAR.

Da Redação
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Novo Caramuru Futsal joga
último jogo do primeiro turno
O Novo Caramuru Futsal vai
enfrentar neste sábado (18),
o Araucária, até então invicto
no campeonato, na cidade do
adversário, fechando o primeiro turno da competição.
Esse jogo será decisivo para
a equipe castrense, que está
em terceiro lugar com quatro pontos ganhos. Segundo o
técnico Soneca, um dos motivos da última derrota em casa
foi o desempenho abaixo do

potencial, e, a ausência do
Sady e de Thiago que estavam
suspensos o que pesou em quadra. Devido a esses fatores, a
partida na quadra adversária é
o que se pode chamar de ‘jogo
de seis pontos’ e a oportunidade de aumentar a pontuação
em relação às outras equipes.
Caso o Novo Caramuru perca
esse confronto, pode amargar a
lanterna.
O Novo Caramuru está confiante para o confronto no final
de semana. Soneca ainda não

decidiu quem entra em quadra,
mas adiantou para a reportagem
que a equipe estará completa, e
que os erros das partidas anteriores não vão se repetir.
A partida começa às 20h30,
no Ginásio Joval de Sousa, em
Araucária. Até então, nos jogos
em que o Novo Caramuru esteve
presente, as entradas eram feitas
a partir da doação de um quilo
de alimentos não perecível, mas
para sábado (18), as informações sobre os ingressos serão
divulgadas só no dia do jogo.

FLORES E PRÊMIOS

Mães recebem brindes da Acecastro
Da Redação
A Campanha de Dia das
Mães, da Associação Comercial e Empresarial de Castro
(Acecastro), premiou cerca de
17 mães, através de sorteio,
no sábado (11). A ação buscou
distribuir 300 rosas para celebrar a importância das mães e
sortear presentes para todas as
que preenchessem o cupom corretamente.
A secretária executiva da
Acecastro, Eunice Zargiski, disse

que “apesar da garoa que fazia
no sábado, tinha bastante mães
passeando pelo comércio. O que
fez da atividade um sucesso”.
A atividade começou por
volta das 10 horas, e contou
com carro de som, um locutor
e a equipe administrativa da
associação, sendo encerrada às
12h30. Os cupons foram depositados em uma caixa e retirados pelo presidente Anderson
Gomes, que realizou o sorteio.
Os prêmios foram fornecidos
pelas empresas Calçados Cata-

rinense, H. Basilio, Lino Lopes,
Ótica Prisma, Modas Pop, Mais
Economica, Sicredi, Loja A Rainha, Ice Naturale, Orthodontic,
The Idiom House, Olidonto
Serv Odontologicos e Farmais.
Eunice destacou que após o
sorteio, as mulheres não precisavam retirar os brindes imediatamente. A instituição conseguiu
contatar todas as premiadas
para agendar a retirada dos
objetos na sede, localizada na
Rua Doutor Jorge Xavier da
Silva, 408.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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ALUGA-SE QUITINETE
Rua: José Mancini Galeto, N°67, Vila
Frei Mathias, final da quadra. Prox.
ao centro. Tel.: (42) 9 9919-0911.
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.
CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 308 MIL
Entrada 50 mil
181 x 1.805,00
WHATSAPP (41) 9 9852-3855.

CURSO DE REDAÇÃO E
PORTUGUÊS P/ CONCURSOS
Local: Centro de Estudos Professora Mara – Rua Benjamin Constant, n° 77, sala 204. Telefone: (42)
9 9912-8161.

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.

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 1.050.000,00
Entrada 250 mil+
55 x 23.670,00
Whatsapp (41) 9 9852-3855.

3232-5148

BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO
SEMINOVOS
Em ofertão, 03 galpões
seminovos de 80m² valor
R$ 7.400,00 cada, mais
16 pilares para retirar e
8 tesouras metálicas. Tel.:
(42) 9 9865-7255.

A forma mais barata de fazer negócio!

O QUE ELA TINHA?
- Rui, como estás?
- Muito mal a minha velha morreu na semana passada.
- O quê que ela tinha?
- Pouca coisa, uma casa, duas
lojinhas e um terreno na província.
MELHOR ESTUDANTE
O professor de matemática
levanta uma folha de papel em
uma das mãos e pergunta para
Joãozinho:
- Se eu dividir essa folha em
quatro pedaços com o que eu
fico?
- Quatro quartos, professor!
- E se eu dividir em mil pedaços?
- Papel picado, professor!

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

Áries: O astral desta sexta
pode ficar mais pesado. Se
puder, evite discussões que não
levam a nada. Pode ter boas
novas nas finanças. A paixão
promete esquentar os momentos
com quem ama.

Libra: Bom momento para
cuidar dos seus interesses financeiros e rever contas. O astral
também é favorável para cuidar
de assuntos ligados à Justiça.
Aproxime-se mais da sua carametade.

Touro: Parceria ou sociedade conta com boas energias
na área profissional. Na vida
pessoal, se esforce para manter a solidão bem longe. Os
laços com a sua cara-metade se
estreitam.

Escorpião: É hora de se
concentrar nas suas metas. Para
manter a paz no ambiente profissional, será preciso deixar as
diferenças de lado. No romance,
podem surgir alguns atritos, mas
logo tudo se resolve.

Gêmeos: Sua dedicação ao
trabalho terá que ser redobrada.
Se puder cuidar de tarefas que
podem ser executadas a sós, sua
produtividade tende a aumentar.
Vai ser necessário se dedicar
mais ao par.

Sagitário: Hoje, vai sobrar
disposição, mas os astros avisam que será mais fácil lidar
com serviços que podem ser
feitos a sós. Deixe a insegurança de lado e curta momentos
românticos com o par.

Câncer:
No
serviço,
dedique-se a projetos que exigem criatividade. A convivência com uma pessoa que tem
opiniões diferentes das suas
possa trazer desafios. Mostre seu lado romântico ao par.

Capricórnio: Há sinal de
momentos descontraídos. Mas é
melhor organizar suas prioridades para dar conta das tarefas
e não perder tanto tempo correndo atrás de um sonho. Sintonia com o par.

Leão: Seu lado prático
pode causar boa impressão em
alguém com cargo superior. Com
a família, seja mais flexível para
evitar atritos. No romance, lidar
com a rotina pode ser seu maior
desafio.

Aquário: Você não vai poupar esforços para cuidar das suas
obrigações e, de quebra, causar
uma boa impressão na chefia.
Você e o seu amor farão o possível para tornar a relação mais
sólida.

Virgem: Terá boas ideias
e raciocínio rápido para resolver qualquer pepino no trabalho. Contato com alguém
que mora longe pode gerar
mal-entendido. Vida amorosa
mais descontraída e animada.

Peixes: Se pensa em fazer
uma especialização na sua área
profissional, vá em frente! Planos para viajar podem enfrentar
alguns imprevistos. Há chance
de conhecer uma pessoa interessante.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Curso prático de artes,
de rápida duração
Região como a ilha
de Guadalupe
Contração
muscular
típica do
estressado

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial LTDA torna público que
irá requerer ao IAP, a renovação da licença de operação de sua unidade Lavadora de Batatas implantada no acesso ao Parque Caxambu,
1500m da PR 151, Castro -PR.

Dar algo
em retribuição
Graceja

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
Curso prático de artes,
de rápida duração
Região como a ilha
de Guadalupe
Contração
muscular
típica do
estressado

Diz-se do
corpo feminino, por
sua forma

Deus da
guerra
Produtor
de urina

Átomo
com carga
elétrica
Venerado
Pássaro
preto que
cata insetos do boi

Rocha
Lima,
gramático
brasileiro

Maior
cidade da
Noruega
Três vezes

Tarsila do
Amaral,
pintora
brasileira
O pH igual
a 7 (Quím.)
Que é desprezível

(?) Lobo,
cantor e
compositor
carioca
Espírito
Santo
(sigla)
Percorrem

A condição
da pedra
painite no
mundo

Maior
cidade da
Noruega
Três vezes

Tarsila do
Amaral,
pintora
brasileira

O pH igual
a 7 (Quím.)
Que é desprezível

"Não há
bônus sem
(?)" (dito)
Substância
do gesso
Aves
também
chamadas
de nhandu

Sílvio Romero, poeta e crítico
literário

Narcóticos
Anônimos

Vermelho,

em inglês
SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA
PRÉVIA (sigla)
MINERAÇÃO VALE DO IAPÓ LTDA,
Madeira torna público que requereu ao
muito
IAP, LICENÇA PREVIA para a implantação
de lavra de dolomito, no
escura e
Cadeia
resistente
ao longo
local
denominado
Porteiras,
distrito
de
Socavão,
município de Castro,
do litoral
sudeste
Estado
do
Paraná.
e sul do
Brasil

BANCO

Sociedade
com fins
específicos
Fazer voar
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Madeira
muito
escura e
resistente

T

Narcóticos
Anônimos
(sigla)

Vermelho,
em inglês

O

Sílvio Romero, poeta e crítico
literário
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BANCO

Rocha
Lima,
gramático
brasileiro

O
B
S
E
S
S
O
R

Cadeia
ao longo
do litoral
sudeste
e sul do
Brasil

Pássaro
preto que
cata insetos do boi

(?) Lobo,
SÚMULA DE REQUERIMENTO
cantor e
compositor
DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
carioca
Calpar Comércio de Calcário
Ltda., torna público que
REQUEREU
Espírito
A condição
Santo
da pedra
ao IAP – Instituto Ambiental
do Paraná, a Autorização(sigla)
Florestal - RAF,
painite no
mundo
para corte raso de espécies
nativas, para fins de Mineração,
Percorrem localizada
Sociedade
Função
com fins Estrada do Ervalzinho, Distrito do Socavão,
das na
mai- Fazenda Caratuva,
específicos
úsculas
município
de
Castro
– Pr.
num tuíte
Fazer voar

Frente (?):
a massa
polar que
se desloca
e empurra
a tropical

"Não há
bônus sem
(?)" (dito)
Substância
do gesso
Aves
também
chamadas
de nhandu

Átomo
com carga
elétrica
Venerado

U
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O
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A
L
S S Ã
I O
A NU
D O R
O S L
R O
A
E
D A D
O N U
D
B A N
O M A

Função
das maiúsculas
num tuíte

Deus da
guerra
Produtor
de urina

R
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M P E
I
V
G R E
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A S
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S E
S R
S
E
R A D

Anderson Tiago Gomes Castro
Presidente
Gestão 2018/2020

Frente (?):
a massa
polar que
se desloca
e empurra
a tropical

Diz-se do
corpo feminino, por
sua forma

OF
T I QU
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R I
R AN S
IT
A
O R L
R I E
I M
O
N
FR I A
A N
N F A
C A L
E M A
S E R

Ordem do dia.
*Abertura pelo Diretor Presidente;
*Leitura do Edital de Convocação;
*Apresentação do balanço patrimonial em 31/12/2018 e demonstração de sobras e perdas em 31/12/2018;
*Parecer do Conselho Fiscal;
*Aprovação do balanço Patrimonial em 31/12/2018 e demonstração
de sobras e perdas em 31/12/2018;
*Assuntos de interesse geral;
*Encerramento.

Locais
apreciados
por gastrônomos

Venda, em
inglês

Irineu
Marinho,
jornalista
fluminense
A vogal do
vocativo

O espírito
que causa
transtornos (Rel.)
Irineu
Marinho,
jornalista
fluminense
A vogal do
vocativo

Locais
apreciados
por gastrônomos

Venda, em
inglês

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

A Associação Comercial e Empresarial de Castro – ACECASTRO convoca seus associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária
a realizar-se no dia 28 de maio de 2019, terça-feira, nos termos do
art. 21 do Estatuto Social, com início em 1ª convocação, às 19h00min,
com a presença de ½ mais um dos associados ativos, ou em 2ª convocação, às 19h30min, com a presença de qualquer número de associados ativos, nas dependências da ACECASTRO – Rua Dr. Jorge Xavier
da Silva, 408 sala 06.

Ato como
o pecado
Post-(?),
adesivo
Margens
Professor
do mestrando

Votações Christiane
Pronome (?), atriz
substituído Cabeleireipor "vocês" ro (pop.)

O espírito
que causa
transtornos (Rel.)

Dar algo
em retribuição
Graceja

CONVOCAÇÃO

Votações Christiane
Pronome (?), atriz
substituído Cabeleireipor "vocês" ro (pop.)

Status (?): Keanu (?): o Neo da
estado atu- série "Matrix" (Cin.)
al das coiO brasileiro que
sas (lat.) mora fora do Brasil

Ato como
o pecado
Post-(?),
adesivo
Margens
Professor
do mestrando

© Revistas COQUETEL

Status (?): Keanu (?): o Neo da
estado atu- série "Matrix" (Cin.)
al das coiO brasileiro que
sas (lat.) mora fora do Brasil
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TRÊS HOMENS FORAM APREENDIDOS

Veículos encontrados após denúncia
Divulgação

Carros tinham
alerta de furto
em Piraí do
Sul e Castro

NO BAIRRO OFICINAS

Presas cinco pessoas
envolvidas com tráfico

Da Redação
Denúncia registrada no
início da madrugada de quinta-feira (16), levou a polícia
militar até a Rua Carpinteiro,
Núcleo Cristo Rei, onde
encontraram dois veículos furtados. A caminhonete Chevrolet GM D20 Custom, branca,
placas CBL 7426, sinalizada
com alerta de furto na cidade
de Castro desde 29 de abril
e um VW Gol Special, da cor
branca, placas AJF 6786, com
alerta de furto desde 23 de

Veículos foram recolhidos ao pátio da 13ª SDP

maio, na cidade de Piraí do
Sul.
No local os policiais constataram que a caminhonete só
possuía placa na traseira, e no

NO PRIMAVERA

Mulher agride
homem com
barra de ferro
Da Redação
Depois de chegar em sua
casa, na Rua Paranaguá,
Bairro Primavera, às 2 horas,
mulher foi surpreendida pelo
ex-marido, de 24 anos, que a
arrastou para dentro da residência pelos cabelos e tentou
agredí-la com uma barra de
ferro. Ao final da situação,
após o homem ser contido
pelos filhos, quem usou a barra
para atingir o ex-companheiro
foi a própria mulher que o golpeou. O caso aconteceu em
Jaguariaíva, e ambos foram
encaminhados à Delegacia de
Polícia Civil da cidade para as
devidas providências.

CASTRO

Rapaz tem moto
apreendida
após manobras
perigosas

42 ANOS

Homem é
preso através
de mandado
judicial em
Ponta Grossa

Três homens com as idades
de 21, 23 e 33 anos foram
apreendidos, juntamente com
os objetos encontrados, e encaminhados para a 13ª SDP.

Promotor de Justiça elogia
atuação corajosa de policial
Ponta Grossa - Na tarde
de terça-feira (14), o promotor de Justiça Márcio Pinheiro
Dantas Motta, da 12ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Ponta Grossa, expediu um
elogio ao soldado Orrevaldir
Loch de Paula, pertencente à
8ª Companhia Independente,
com sede em Irati.
O Promotor de Justiça,
acompanhado do Tenente-Coronel Leonel José Beserra que
encontra-se respondendo pelo
Comando do 4º CRPM, destacou a atuação ímpar do policial
militar, que mesmo estando em
seu horário de folga, em data
de 10 de maio de 2019 prendeu um dos autores de roubo
a loja de telefones celulares
em um shopping da cidade de
Ponta Grossa.
O autor do roubo, munido
de uma pistola calibre .380,

carregada com 17 cartuchos,
foi surpreendido pela ação
rápida do policial militar. Na
ação foram recuperados 26
telefones celulares novos que
haviam sido roubados, bem
como, outro maior de idade e
uma adolescente apreendida.
O veículo utilizado pelos autores também foi apreendido

pela Polícia Militar.
Na condecoração proferida pelo Ministério Público,
o promotor que presenciou
a atuação do referido militar
estadual enaltece o seu sentimento de dever e o seu comprometimento com a missão
de preservar a ordem pública
em quaisquer circunstâncias.

Operação Coronel Sarmento
reforça policiamento em PG

Cerca de 160 pessoas foram abordadas
Da Redação
Ponta Grossa - Operação
da Polícia Militar, realizada na
noite de quarta-feira (15) com
blitzes de trânsito e abordagem
a transportes coletivos, buscou
reduzir a incidência dos acidentes de trânsito, além de flagrar
motoristas embriagados.
Cerca de 160 pessoas e
100 veículos foram abordados,

e destes, seis foram apreendidos. Os policiais militares realizaram 88 testes de etilômetro e
17 notificações de trânsito, uma
delas por ingestão de álcool
ao volante. Um passageiro do
transporte coletivo foi autuado
por porte de drogas para consumo pessoal e encaminhado ao
Cartório da Polícia Militar, para
assinatura de termo circunstanciado.

EM ARAPOTI

Divulgação

Da Redação

Adolescente é detido
armado em hospital
Da Redação

Vítimas reconhecem suspeito de roubar bicicletas
ceram o infrator por meio fotográfico. As apreensões foram

entregues junto à delegacia de
polícia.

EM PONTA GROSSA

bicicletas e certa quantia em
dinheiro quando foram rendidos
pelos assaltantes com idades de
18 e 17 anos, armados com uma
faca. De posse dos objetos furtados, eles fugiram sentido restaurante popular, centro da cidade,
mas acabaram detidos próximo
a um shopping popular, mais
conhecido como ‘Paraguaizinho’.

Arapoti - Adolescente de
15 anos foi detido por policiais
militares do 1º Batalhão na
madrugada de segunda-feira
(13), em Arapoti, acusado de
portar uma arma de fogo.
O caso chegou a conhecimento das autoridades, após
denúncia anônima delatar a
presença do infrator no interior

de uma casa hospitalar na área
central da cidade. Durante a
abordagem e revista pessoal
ao suspeito, os policiais localizaram em sua cintura uma
garrucha calibre 32 carregada
com duas munições.
O menor de idade foi encaminhado à delegacia local,
onde as circunstâncias do ato
infracional serão apuradas pela
autoridade policial.

LADRÃO PEDIU DINHEIRO

Rastreamento de celular
leva a prisão de ladrões
Ponta Grossa - Através
do sistema de rastreamento de
smartphones, policiais militares
conseguiram chegar até os autores do assalto a dois adolescentes na Rua Santos Dumont, em
Ponta Grossa. Eles portavam
dois aparelhos celulares, duas

policial ocorreu no Bairro Jardim Carvalho e resultou na
apreensão de 182 “pedras” de
crack.
Os envolvidos e apreensões
realizadas foram entregues
junto à delegacia para as medidas legais necessárias.

Promotor destacou a atuação ímpar do soldado

Vítimas recuperam suas bicicletas

Da Redação

21 pedras de crack e cinco
buchas de cocaína apreendidas

Divulgação

ROUBO NO CENTRO

Policiais Militares do 1º
BPM detiveram na tarde de
terça-feira (14) rapaz de 18
anos de idade, acusado da prática de roubos contra ciclistas
e pedestres na área central da
cidade.
O suspeito foi detido por
volta de 17 horas, próximo ao
Parque Ambiental Governador
Manoel Ribas. Informações
colhidas durante a abordagem
levaram os policiais até um
imóvel na região do Bairro de
Uvaranas, onde duas bicicletas
roubadas foram recuperadas.
Vítimas dos delitos reconhe-

Ponta Grossa - Em ações
distintas, Policiais Militares
do 1º BPM encaminharam à
delegacia na última terça-feira
(14), cinco pessoas acusadas
de envolvimento com a compra
e venda de entorpecentes.
A primeira ocorrência foi
registrada por volta de 16h30,
no Bairro de Oficinas. Uma
abordagem policial a três suspeitos resultou na apreensão de
21 pedras de crack, 5 buchas
de cocaína e pequena porção
de maconha, além de aparelho
celular e dinheiro do tráfico.
Horas depois, em outra
abordagem da PM, mais dois
infratores acabaram detidos
pelo mesmo delito. A ação

NOITE DE QUARTA-FEIRA

Divulgação

Da Redação

Da Redação
Ponta Grossa - Foi detido e
posteriormente preso nas 9h50
de quarta-feira (15), homem de
42 anos em atitude suspeita na
Rua Horácio Droppa, região da
Vila Marina, em Ponta Grossa.
Sem portar documentos e dificultando a informação de seus
dados, ele foi encaminhado
para a uma delegacia da cidade.
Identificado, foi levantado os
seus dados, bem como mandado
de prisão em seu desfavor, pela
Vara de Execução de Penas e
Medidas Alternativas de Ponta
Grossa.

seu interior havia uma chave
‘micha’, espécie de chave universal, no contato da ignição.
Os dois veículos estavam com
as placas adulteradas.

EM PONTA GROSSA

Da Redação
Por volta das 23 horas de
quarta-feira (15), a polícia
militar realizou abordagem a
um motociclista que realizava
manobras perigosas na Rua
Dom Pedro II, centro de Castro. O condutor não possuía
Carteira Nacional de Habilitação, sendo notificado por
infração de trânsito além de
ter sua moto apreendida por
pendências administrativas.

Divulgação

Da Redação

Eles foram encaminhados para a
13ª SDP para devidas providências, bem como as bicicletas e
um dos celulares retornaram aos
seus donos.
Vítimas dos delitos reconheceram o infrator por meio fotográfico. As apreensões foram
entregues junto à delegacia de
polícia.

Motocicleta é roubada
na cidade de Jaguariaíva
Da Redação
Jaguariaíva - Um fato
pouco comum movimentou o
setor policial de Jaguariaíva. A
proprietária da moto Yamaha
YBR, preta, placa AQE 3356,
ano 2008, estacionou o veículo
na garagem do seu trabalho às
15 horas de quarta-feira (15) e
ao retornar por volta das 21h30

percebeu que ela não se encontrava.
Não demorou, a vítima recebeu ligação do autor do furto
enquanto registrava boletim de
ocorrência, onde ele exigia a
transferência online de determinada quantia em dinheiro na
sua conta bancária, para que
deixasse a moto no pátio de um
posto de combustível.
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Sthefany
Uma festa lindíssima marcou no
sábado (11), no espaço Filleto,
os 15 anos de Sthefany Gabriele
de Oliveira. A fina cerimônia foi
acompanhada de perto pelos pais
Antônio Marcos Martins e Rosineia
Aparecida de Oliveira. Por esse
motivo, ela foi escolhida Garota D+.
Divulgação

Divulgação

* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana guedes

A acadêmica de Jornalismo
pela UEPG, estagiária do
Página Um Débora Chacarski
reserva o domingo (19) para
comemorar seu aniversário
Julia Maria Fonseca
comemora a chegada de
seus 15 anos no sábado
(18), em festa 'petit comité'
no Castro Clube de Campo.
Para seu ensaio fotográfico,
ela foi produzida por Maicon
Alves e Rosiane Klosienski

Comemorou em grande estilo a chegada dos seus 4 anos, a fofa Bárbara Katerenhuk
Carneiro, filha do casal Eliandre Katerenhuk e Cícero Dallarmi Carneiro. A festa, realizada
no dia 10 de maio no Buffet Brigadeiro e Cia, no Ecoville, em Curitiba, contou com a presença de familiares e amigos de Castro, Ponta Grossa e Curitiba. A princesa Branca de Neve,
do time Dreams and Magic, cantou ao vivo e fez muito sucesso com os convidados. Doces
especiais do Ateliê Belas Artes. O registro da festa couba a Fabiana Guedes. Sucesso!
Divulgação / Edson Luiz

Fotos / Diego Silva

BODAS DE DIAMANTE

60 anos
de casados
de Irmgart
e Walter
Vera Marli e Fernando Isaac Ajuz Calil, integrantes do Lions
Clube Pitangui. Neste sábado (18), eles festejam a passagem
de Bodas de Hematita, 28 anos de feliz união. Parabéns!
Divulgação / Christian Christóforo

Divulgação / Arquivo Pessoal

Em ritmo de festa, os
parabéns vão para Nilce
Machado que nesta sexta-feira
(17) estará comemorando
aniversário. A homenagem
é da família e amigos, em
especial de Willian e da
Simone, e também
do filhão Caio Henrique

João Amaro Christóforo,
filho de Miriam e do
prestigiado fotógrafo
Christian Christóforo,
comemorou na quartafeira (15) a chegada de
seus 26 anos. Desejos de
felicidades não faltaram!

Emoção não faltou para
Irmgart (77 anos) e Walter
(86 anos), que celebraram
na manhã do dia 11 de Maio
os 60 anos de casamento, ou
Bodas de Diamante, em uma
cerimônia festiva e religiosa,
realizada no Clube Maracanã,
interior de Castro.
Para renovar os votos do
casal, coube à pastora Bianca,
da Igreja Luterana, fazer as
orações e enaltecer a vida do
casal que chega ao ápice da
maturidade do relacionamento,
tal como a pedra, símbolo do
poder espiritual invencível e
inalterável.
Os 60 Anos de casados
foi tão marcante que a Rede
Massa de Televisão esteve na
celebração, destacando a data
através de reportagem exclusiva
e comentário do âncora Jocelito
Canto.
Para uma das filhas do casal,
Agnes Benke, os pais mereciam
o reconhecimento e a festa foi
uma forma de homenageá-los
através da presença dos amigos
e parentes.

Irmgart com sua filha Agnes,
na entrada da cerimônia

Agnes, Leon, Jéssica, Irmgart e Walter

Leon e a esposa Jéssica,
com o aniversariante Walter

Aniversariantes Walter e
Irmgart com os filhos e netos

Irmgart em frente ao bolo

17/05

Cleverson Maryniuk
Elisangela Oberek
Fernanda Oliveira
Kahrime Fadel
Vilmar Queiroz

18/05

Antonio Ribeiro dos Santos
Amilton Oliveira
Gustavo Bakai
Ivonel Margraf Junior
Junior Valenga
Luiz Norberto Weinert
Marcus Greskiv

19/05

Anna Eduarda Valenga

Moers
Aline Schimidt
Claudinei do Nascimento
Eliezer Santos
Esther Rabbers
Lorrany Gomes
Zimmermann
Mara Gomes
Marcio Castro
Shéryda Martins Oliveira
Thaisie Forquim

20/05

Aristeu Ribas
Gilberto Mussi
Emilson Menarim
Herminia Biassio
Olinda Marfurt
Josyani Vieira

