Na redação : R$ 3,00

www.paginaum.com

Castro-PR, Terça-feira, 1° a 03 de Outubro de 2019 * Ano XXX * Nº 3287

Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

Divulgação

Página Um News revela em

Candidatos a conselheiros tutelares
se apresentam à comunidade

seu editorial os novos rumos
página 2

página 5

Divulgação

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aline é vice-lÍder

A deputada federal parananese, Aline
Sleutjes, tornou-se uma das vice-líderes
do governo de Jair Bolsonaro (PSL), ao
lado dos deputados Eros Biodini (PROSMG), Daniel Silveira (PSL-RJ) e Caroline
de Toni (PSL-SC). Eleita pela região dos
Campos Gerais, ele cumpre o seu primeiro
mandato.
A indicação dos nomes foi publicada
no Diário Oficial da União (DOU), desta
segunda-feira (30 de setembro).
Para a deputada, a vice-liderança no partido do presidente permitirá à ela, participar
da Escola de Líderes, que define as pautas
das sessões, mais voz em plenário, e maior
página 3
abertura com o Planalto.
ESCOLHA de Aline aconteceu nesta segunda-feira

Divulgação

Divulgação

NA PRODUÇÃO DE LEITE NACIONAL

Divulgação

Castro e Carambeí lideram

Divulgação

moacyr Fadel antecipa

EM CASTRO

50% do 13º
salário está na
conta de 1.013

CARAMBEÍ

Conselho
Tutelar recebe
novo carro
O Conselho Tutelar de
Carambeí recebeu, na manhã
desta sexta-feira (27), um
carro zero quilometro. Tratase de um GM Onix, modelo
2019, adquirido com recursos
do FIA (Fundo Especial para
Infância e Adolescência), no
valor de R$ 58 mil. página 4

para 2020

Orçamento do PR tem
previsão de R$ 49,9 bi
O Estado do Paraná vai trabalhar com uma despesa
orçamentária total de R$ 49,9 bilhões em 2020. Além
disso, cerca de R$ 10 bilhões serão repassados aos municípios. A previsão consta do Projeto da Lei Orçamentária
Anual (LOA) entregue nesta segunda-feira (30) pelo chefe
da Casa Civil, Guto Silva, ao presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Ademar Traiano.
página 3

Operário pega
o Brasil de
Pelotas em casa
página 4

MAIS DE r$ 650 MIL

sileira com 292 milhões de
litros. Em segundo lugar está
o município de Patos de Minas (MG), que produziu 193
milhões de litros. No Paraná,
outro destaque dos Campos
Gerais é Carambeí, com 180
milhões de litros, que ocupa
a terceira posição no ranking
nacional.
página 4

quarta operação carne fraca chega a castro e carambeí

Deputado Plauto conquista
equipamentos para hospital
página 3

A Pesquisa da Pecuária
Municipal (PPM) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirma que o
Paraná passou de terceiro para
segundo maior produtor de leite
do Brasil - foram 4,4 bilhões de
litros produzidos em 2018.
Castro, nos Campos Gerais, lidera a produção bra-

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura Castro quitou
50% do 13º Salário junto
com o pagamento da folha do
mês de setembro. Os valores
foram pagos na segunda-feira
(30). Dos 2.555 funcionários
públicos municipais, 1013
optaram em receber antecipadamente. No total, serão
pagos R$ 1.378.170,78. A
outra parcela só no dia 20 de
página 5
dezembro.

MOINHO CASTROLANDA

Instituto Veros promoveu
bate-papo com produtores
página 5
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por induzir pacientes a tratamentos inexistentes

Promotoria de Justiça oferece
denúncia contra dentista
página 7
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CASAMENTO

EDITORIAL

Há mulheres que dizem:
Meu marido, se quiser
pescar, pesque, mas que
limpe os peixes.
Eu não. A qualquer hora
da noite me levanto, ajudo
a escamar, abrir, retalhar
e salgar.
É tão bom, só a gente sozinhos
na cozinha, de vez em quando
os cotovelos se esbarram,ele
fala coisas como ‘este foi difícil’
‘prateou no ar dando rabanadas’ e faz o gesto com a mão.
O silêncio de quando nos vimos
a primeira vez atravessa a
cozinha como
um rio profundo.
Por fim, os peixes na travessa,
vamos dormir.
Coisas prateadas espocam:
somos noivo e noiva.

30 ANOS
Chegar nos 30 anos não deve ser necessariamente
um problema, chegar infeliz aos 30 deve ser! Isso ocorre
porque existe um certo medo dos 30, não para o Página
Um. Os 30 anos carregam verdades. Boas verdades eu
diria, que será contada, sem temor, através de um novo
projeto que leva o 'news' no sobrenome.
O momento obriga a rever prioridades, e isso é
maturidade! Pois se o digital já encontrou o seu lugar, o
'senhor impresso' ainda busca o oásis, mesmo que para
alguns já não passe de miragem.
Essa transformação que o Página Um News vislumbra
daqui para frente, antecipa novidades. A começar pelo
novo projeto gráfico, ainda na forma, prometido para outubro. Na sequência, o portal de notícias, com o imediatismo
que se exige. Nessa entoada, retorna a Revista Página Um,
com sua edição natalina, a de número 7, semestralmente.
Claro que para tudo isso é necessário dedicação, profissionalismo, o acreditar, e como estamos começando a
contar os próximos 30 anos, vamos em frente!

ADÉLIA PRADO

Um choque na administração

* Gaudêncio Torquato

Sandro A.
Carrilho
VICE-LÍDER DO PSL
A deputada federal Aline
Sleutjes continua a surpreender.
Depois de saber, via twitter, que
seu nome teria sido indicado
como vice-líder do PSL na
Câmara dos Deputados, veio a
confirmação nesta segunda-feira
com a publicação do seu nome.
AGRADANDO
Ela não está só, divide
as atenções com outros três
nomes, mas para uma deputada
de primeiro mandato, a escolha mostra que o seu trabalho
está agradando os caciques do
poder.
O QUE MUDA?
Poderia ser apenas uma
nomenclatura, mas ser vice-líder
e logo do partido do presidente
da República, representa abrir
portas que o baixo clero nem
sonharia. Como por exemplo,
participar da Escola de Líderes,
e ter mais voz em plenário. Se
analisar que toda a Câmara é

composta por 513 deputados,
20 deles paranaenses, é uma
vitória a mais para ela.
13º ATRASADO
Um pouco atrasado em
relação a outros municípios,
a Prefeitura de Castro quitou 50% do 13º Salário junto
com o pagamento da folha do
mês de setembro. Dos 2.555
funcionários públicos, apenas
1.013 optaram em receber
antecipadamente o abono. Isso
representa R$ 1.378.170,78 a
mais que o comércio deve que
correr atrás.
EM LUTO
O Página Um não poderia
deixar de homenagear o amigo
Erasto Gaudêncio, falecido na
última sexta-feira (27). Além
de policial aposentado, ele
nunca escondeu o amor pelo
jornalismo. Visitou a redação
do P1 algumas vezes, e deixou
boas lembranças. Fica o nosso
reconhecimento.

01/10 - Dia de Santa Terezinha / Dia do Vendedor
Dia Internacional da Terceira Idade
Dia Nacional do Vereador
02/10 - Dia do Anjo da Guarda
Dia Internacional da Não Violência
03/10 - Dia do Petróleo Brasileiro / Dia Mundial do Dentista
Dia Nacional das Abelhas
Dia do Profissional de Organização
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O brasileiro, a cada dia, demonstra
insatisfação com os precários serviços
públicos. Segurança? Um desastre. Nunca
se viu tanta morte por bala perdida. O Rio
que o diga. Educação? Uma piada. Weintraub, aliás, gosta de chiste. Mobilidade
urbana? Um atraso. As massas comprimidas nos transportes públicos exibem a
estética das carências. Saúde? Um caos.
Os corredores de hospitais superlotados
de macas testemunham.
Que área mostra boa qualidade?
Aponte-se uma sequer. Difícil. O país precisa de um gigantesco choque de gestão.
Governadores, prefeitos, a hora é essa:
ponham sua administração no estaleiro.
Ou na UTI. Convoquem seus secretários.
Cobrem mudanças urgentes. Deem carta
branca para que possam organizar novos
métodos. Mas exijam resultados imediatos. Sob pena de demissão. 2020 vem aí.
E o eleitor está de olho nos governos e
nas prefeituras, podendo dar o passaporte
de ida sem volta aos alcaides. E eleger
novos.
Sigam todos o exemplo de Zaratustra, o protagonista que Nietzsche criou
para dar unidade moral ao cosmo. O profeta vivia angustiado à procura de novos
caminhos, novas falas, novos desafios.
Em seus solilóquios, recitava: “Não quer
mais, o meu espírito, caminhar com solas
gastas.” Decifrador de enigmas, arrumou
a receita para as grandes aflições: “Juntar
e compor em unidade o que é fragmento,
redimir os passados e transformar o que
foi naquilo que poderá vir a ser.”
Assim, escrevia uma “nova tábua”. A
imagem do controvertido filósofo alemão,
na fábula em que apresenta o famoso conceito de eterno retorno, cai como uma luva
no ciclo da atual administração pública no
Brasil, assolada por uma avalanche de
maus serviços, críticas e denúncias.
Urge compor novos arranjos para a
orquestra institucional, construir pontes
para o amanhã, reencontrar-se com as
massas e resgatar a esperança perdida.
Essas são as cores da bandeira a ser
desfraldada neste instante em que a sociedade dá as costas para a velha política.
A tarefa, convenhamos, requer arrojo
para enfrentar dissabores, a partir das
pressões de políticos, chefões e chefetes.
Muitos não vão querer eliminar gorduras.
Preferem colar os cacos do vaso quebrado
e mostrar a prateleira cheia de coisas
remendadas. Benesses e apadrinhamento
continuarão a proliferar. Afinal, o velho
Brasil tem dificuldades de enxergar novos

redacao@paginaum.com
luana.m.dias@hotmail.com

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

* Gaudêncio Torquato, jornalista, é
professor titular da USP, consultor
político e de comunicação.
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Terça
01/10

Temperatura

29 ºC
11 ºC

Umidade
92%
29%

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Quarta
25/09

32

ºC

14 ºC

81%
27%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quinta
26/09

REDAÇÃO

horizontes.
Façam uma varredura para descobrir
os pontos de estrangulamento interno. O
que pode ser desobstruído? O que pode
ser melhorado? Mudar onde e como? Se
Vossas Excelências fecharem os olhos, a
descrença social só aumentará.
O fato é que os Poderes da República
geram um apreciável PIB comandado por
compadrio político e que resvala pelo ralo
do Custo-Brasil. Numerosos contingentes
se aboletam no cobertor público. As políticas, inclusive as salariais, são disformes.
O custo da ineficiência invade as malhas
dos Executivos municipais e estaduais,
das Câmaras de vereadores e das Assembleias Legislativas.
A gestão de resultados é um resquício quase imperceptível nas planilhas. Por
isso mesmo, o Estado é visto pela população como um ente paquidérmico e caro.
Junte-se à pasmaceira o colchão social do
distributivismo para se flagrar a cara de
um País que não consegue pegar o trem
da história. A imagem da administração
pública mais parece uma árvore que não
gera frutos. E, quando gera, os frutos não
têm sabor.
As estruturas carecem de uma virada
de mesa. O cardápio está pronto: viagens
de servidores, promoção e participação
de empresas estatais em eventos, gastos
com campanhas publicitárias, cartões corporativos, superlotação de espaços, nepotismo, enfim, todo e qualquer centavo
gasto nas grandes avenidas e nas pequenas veredas do Estado deve ser objeto de
varredura.
E atenção para a palavra de ordem
do momento: transparência total.
Parafraseando Luiz Inácio, “nunca
antes na história desse País” se ouviu
tanta imprecação contra políticos e governantes. Se é falácia dizer que a Amazônia
é o pulmão do mundo como denunciou
Jair Bolsonaro na ONU, é também falácia dizer que as instituições estão sólidas.
Ora, as tensões entre os Poderes subiram
ao pico da montanha.
Senhores governantes, tenham ousadia e coragem. A gestão pública carece de
cirurgia profunda. Sob pena de a esfera
privada (oikos, em grego) continuar a
invadir a esfera pública (koinon). E assim
deixar que a fome particular continue a
devorar o cardápio que pertence ao povo.

26 ºC
18 ºC

74%
29%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 30/09/2019
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Deputada Aline é vice-líder do PSL
Divulgação

Com indicação,
Aline ganha
mais voz
em plenário

MELHOR EM EDUCAÇÃO
União da Vitória é a melhor cidade paranaense ranqueada
no sistema de educação medido pelo relatório Urban System
para o Connected Smart Cities. "Estamos atuando de maneira
muito inovadora na educação, transformando o jeito de fazer
política. E o resultado é esse: alunos, pais, professores, diretores e a comunidade aprovando os investimentos na área. É a
melhor recompensa”, disse o prefeito Santin Roveda (PL).

Da Redação
A Deputada federal parananese, Aline Sleutjes, tornou-se
uma das vice-líderes do governo
de Jair Bolsonaro (PSL), ao
lado dos deputados Eros Biodini (PROS-MG), Daniel Silveira (PSL-RJ), e Caroline de
Toni (PSL-SC). Aline Sleuties,
eleita pela região dos Campos
Gerais, cumpre o seu primeiro
mandato.
A indicação dos nomes foi
publicada no Diário Oficial da
União (DOU) desta segundafeira (30 de setembro), assim
como o despacho do presidente
Bolsonaro que comunica o desligamento da deputada Major
Fabiana (PSL-RJ) da vice-liderança do governo na Casa.
No sábado (28 de setembro), o líder do governo na
Câmara, deputado Major Vitor

Divulgação / PMUV

Aline Sleutjes poderá, agora, participar da escola de líderes

Hugo (PSL-GO), antecipava via
twitter os indicados. “Nosso presidente aprovou todos os nomes!
Em breve será enviada a mensagem presidencial. Bem-vindos”,
escreveu na rede social.
Para a deputada Aline "é
motivo de orgulho e alegria,
ter este reconhecimento entre
tantos grandes deputados do

Congresso, já no primeiro ano
de mandato, como também
uma grande responsabilidade.
O senso de dever, dedicação e
comprometimento que nortearam meu trabalho até agora, com
certeza vão servir de base para
mais essa missão", pontuou.
Perguntada qual a importância de ocupar uma vice-liderança

no partido do presidente, a
deputada respondeu que permitirá à ela, participar da Escola
de Líderes, que define as pautas,
tendo mais voz em plenário, além
de mais abertura com o Planalto.
Quanto à agendas com Ministros,
disse que nunca teve problemas,
"mas com certeza me deixa mais
forte, sim!", afirmou.

PARA 2020

Orçamento do PR é estimado em R$ 49,9 bi
Divulgação

Da Assessoria
O Estado do Paraná vai trabalhar com uma despesa orçamentária total de R$ 49,9 bilhões
em 2020. Além disso, cerca de
R$ 10 bilhões serão repassados
aos municípios. A previsão consta
do Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) entregue nesta
segunda-feira (30) pelo chefe da
Casa Civil, Guto Silva, ao presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Ademar Traiano.
Acompanhado dos secretários
da Fazenda, Renê Garcia, e do
Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge,
Silva também fez a entrega do
Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA), referente ao período
2020-2023, que será analisado
pelos deputados estaduais.
De forma geral, as despesas
previstas no orçamento de 2020
estão distribuídas da seguinte
forma: R$ 35,2 bilhões para
secretarias e demais instituições
públicas, inclusive outros poderes; R$ 11 bilhões para o Regime
Próprio da Previdência; e R$
3,7 bilhões de investimentos das
estatais. As transferências obrigatórias aos municípios foram destacadas das despesas correntes.
O chefe da Casa Civil, explicou que o Estado preparou uma
lei orçamentária mais realista do

Entregues Plano
Diretor e Plano de
Mobilidade Urbana
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa, através
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Iplan), entregou oficialmente na tarde desta
segunda-feira (30) a revisão do
Plano Diretor (PD) e o Plano de
Mobilidade Urbana (PlanMob) de
Ponta Grossa, documentos que
irão orientar os investimentos,
políticas de desenvolvimento e de
ordenamento da expansão urbana
do município pelos próximos dez
anos. Os planos serão encaminhados para a Câmara Municipal para
discussão e aprovação hoje (1º).
Segundo o prefeito Marcelo
Rangel, os planos entregues
foram produzidos através de diagnóstico da realidade local, e estão
de acordo com as transformações
que o município passa e poderá
passar nos próximos anos.

Montante de R$ 10 bilhões serão repassados aos municípios
que nos anos anteriores. “Aprimoramos o orçamento e o resultado
são valores muito mais próximos
da realidade e que efetivamente
poderão ser executados”, afirmou
Guto Silva.

de bens. O orçamento de 2019
estimava uma receita de R$ 953
milhões, que não se concretizou.
Para 2020, a expectativa é conseguir R$ 200 milhões com venda
de imóveis.

Investimentos
O objetivo do governo é evitar
frustrações orçamentárias como as
ocorridas neste ano em função de
projeções superestimadas. Silva
citou como exemplo a previsão de
R$ 4,3 bilhões em investimentos
do Executivo em 2019, mas o
valor não deverá chegar nem a R$
2 bilhões. Para o próximo ano,
a previsão de investimento das
secretarias é de R$ 3,4 bilhões.
Outros R$ 3,7 bilhões serão aplicados por empresas públicas.
Outra quebra na projeção para
o atual exercício foi a de alienação

Norte
O secretário da Fazenda ressaltou que o cálculo do valor para
investimento em 2020 é um norte
e que poderá ser ampliado em
função de Parcerias Público-Privadas, privatizações e do trabalho
que vem sendo feito para aumentar a eficiência da gestão.
“O mais importante é o
caminho a percorrer, para que o
volume de investimentos seja sustentável”, disse. “A condição fiscal do Estado não é um elemento
surpresa. A LOA mostra claramente qual a situação, para onde

vai e quais os elementos necessários para chegar. Ou seja, não há
risco por parte da execução fiscal
do Estado”, reforçou Garcia.
Funcionalismo
O projeto de lei orçamentária
para 2020 inclui o reajuste de 2%
para os servidores, acertado com
os sindicatos, e também os recursos destinados ao pagamento de
promoções e progressões de carreira. Estão previstas, ainda, as
contratações que foram anunciadas pelo governador Carlos Massa
Ratinho Junior e que terão impacto
no orçamento do próximo ano.
A LOA também indica que o
total de recursos com operações
de crédito do Estado em 2020
deve ficar em R$ 1,18 bilhão,
mas apenas R$ 400 milhões serão
resultantes de novas operações –
o restante se refere a crédito já
contratado e em andamento.
Outros poderes
Os repasses para os outros
poderes previstos na LOA 2020
somam R$ 4,33 bilhões. São
R$ 2,16 bilhões para o Tribunal
de Justiça, R$ 1,02 bilhão para
o Ministério Público do Estado,
R$ 391 milhões para o Tribunal
de Contas e R$ 751 milhões
para a Assembleia Legislativa. A
Defensoria Pública receberá R$
72 milhões.

INDICAÇÃO DE PLAUTO MIRÓ

Hospital receberá equipamentos
Divulgação

Da Assessoria
A equipe médica do Hospital
Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG) poderá
contar em breve com um novo
Arco Cirúrgico, equipamento que
gera imagens digitais em tempo
real para os cirurgiões, por meio
da incidência de Raio-X.
A unidade também vai receber dois aparelhos de ultrassom
que geram imagens de alta resolução, com capacidade de mensurar, por exemplo, a espessura
de artérias e de realizar cálculos
obstétricos.
O deputado Plauto Miró Guimarães Filho recebeu a confirmação do investimento na ordem
de R$ 660 mil, na manhã desta
segunda-feira (30), após reunião
com o secretário chefe da Casa

Investimentos anunciados nessa segunda-feira somam R$ 660 mil
Civil, Guto Silva.
“Fiquei muito feliz em saber
que o governador Ratinho Júnior
vai atender a mais esta indicação
que irá aprimorar a estrutura do
Hospital Regional”.
Com esse anúncio, já são
mais de R$ 3,6 milhões destinados para Ponta Grossa e região

somente no mês de setembro.
Na semana passada, também
a pedido do deputado Plauto, foi
confirmada a destinação de R$ 3
milhões para a compra de equipamentos de proteção respiratória, ambulâncias e caminhões de
combate a incêndio para o Corpo
de Bombeiros.

EDUCAÇÃO II
No ranking, medido em
nível nacional, União da Vitória ocupa a nona colocação
com 4,744 pontos. As próximas duas cidades parananenses melhores ranqueadas são
Irati (75º lugar com 4,218) e
Pato Branco ( 76º lugar com
4,211 pontos).
VICE-LÍDER
O presidente Jair Bolsonaro confirmou a deputada
paranaense Aline Sleutjes
(PSL) entre os quatro parlamentares vice-lideres do
governo na Câmara dos
Deputados. Os outros três
confirmados são Caroline De
Toni (PSL-SC), Daniel Silveira (PSL-RJ) e Eros Biondini (Pros-MG).
NOME FORTE NO PROS
O prefeito de Nova América
da Colina, Alexandre Basso,
será um dos coordenadores
das eleições municipais pelo
Pros. Já em segundo mandato,
Basso, que é vice-presidente
estadual do Pros, vem se reunindo semanalmente com lideranças para o fortalecimento
e organização do partido na
região do Norte Pioneiro.
SEDE DO COSEMS
O deputado Michele
Caputo (PSDB) participou
da inauguração da nova sede
do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do
Paraná. "Após 32 anos de
existência, o Consems inaugurou sua primeira sede própria.
Um prazer muito grande estar
presente neste momento, o
conselho tem um papel muito
importante na saúde pública,
contribuindo para a melhora
das gestões municipais e o
fortalecimento do SUS no
Estado".
LINHA DE
TRANSMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que estabelece
indenização por uso de propriedade rural para implantação de linha de transmissão
ou distribuição de energia
elétrica. O relator, deputado
Pedro Lupion (DEM-PR),
deu parecer favorável à proposta que define o mínimo
de 20% do valor da terra. “O
projeto favorece as empresas
de distribuição e transmissão
que terminam por conceder indenizações ínfimas aos
agricultores, os que menos
condições têm de enfrentar na
justiça tais questões”.
PATRIOTA OU PSL
Os deputados e senadores
do PSL não acreditam que
o presidente Jair Bolsonaro
não vai trocar o partido pelo
Patriota. A razão é simples:
Bolsonaro vai precisar do
fundo partidário para disputar
as eleições. O PSL terá entre
R$ 249.9 milhões e R$ 366.2

milhões para as eleições municipais em 2020. Já o Patriota,
entre R$ 46 milhões e R$ 67.4
milhões. Esses valores devem
se repetir em 2022.
ENCONTRO NOS
BAIRROS
O MDB de Curitiba decidiu
fazer 10 encontros regionais de
outubro a dezembro nos bairros da capital. "Serão encontros
com o João nos bairros", disse
o presidente do MDB em Curitiba, Rogério Carboni. "Temos
projetos de referência na gestão
pública e as novas propostas
que surgirão nos encontros dos
bairros que serão incorporados
ao plano de governo", disse o
pré-candidato a prefeito, João
Arruda.
VOLTA DA CONFIANÇA
Após cinco meses de
queda, o otimismo dos empresários do comércio volta a
crescer no Paraná. O Índice
de Confiança divulgado pela
Fecomércio teve elevação de
3,6% neste mês, passando de
116,3 pontos em agosto para
120,5 pontos em setembro.
O índice paranaense cresceu
mais do que o nacional, que
subiu 1,3% na variação mensal e está em 119,1 pontos.
Na análise anual, o Paraná
também ficou acima da média
do país. O índice teve variação
anual de 18,9% no estado,
enquanto a média nacional
cresceu 12,3%.
TARIFA ZERO
O presidente da Upes,
Wellington Tiago, vai participar da audiência pública na
quarta-feira, 2, para coleta
de assinaturas do projeto de
iniciativa popular que prevê a
gratuidade no uso do transporte público. "Para nós, estudantes, o projeto Tarifa Zero é
de extrema importância. Algumas cidades já adotam o passe
livre aos estudantes, mas a
universalização do acesso ao
transporte público é fundamental para mobilidade dos
trabalhadores e dos cidadãos
de uma forma geral", disse.
HUB INTERNACIONAL
O deputado Giacobo (PL)
reiterou que a licença do IAP
é a última etapa para a licitação da ampliação da pista
do aeroporto internacional
de Foz do Iguaçu. Dos atuais
2.195 metros, a pista terá 2,8
mil metros, o que permitirá á
cidade receber voos internacionais dos EUA e da Europa.
"O aeroporto vai se tornar um
hub, um centro de conexões
para voos internacionais. Foz
do Iguaçu será um novo portão
de entrada para turistas estrangeiros". A obra está orçada em
R$ 70 milhões, dos quais R$
55 milhões serão custeados
pela Itaipu Binacional e R$ 15
milhões pela Infraero.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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CASTRO EM PRIMEIRO E CARAMBEÍ EM TERCEIRO, LIDERAM NO BRASIL

PR é o 2º maior produtor de leite
Divulgação

Campos Gerais
tem os dois
melhores na
produção
Da Assessoria
A Pesquisa da Pecuária
Municipal (PPM) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirma que
o Paraná passou de terceiro
para segundo maior produtor
de leite do Brasil - foram 4,4
bilhões de litros produzidos em
2018. Conforme a pesquisa
mais recente, divulgada neste
mês, o líder nacional é Minas
Gerais, que cresceu 1% e produziu 8,9 bilhões de litros em
2018 e, em terceiro lugar, está
o Rio Grande do Sul, com 4,2
bilhões de litros de leite produzidos no último ano.
Castro, nos Campos Gerais,
lidera a produção brasileira
com 292 milhões de litros. Em
segundo lugar está o município
de Patos de Minas (MG), que
produziu 193 milhões de litros.
No Paraná, outro destaque dos
Campos Gerais é Carambeí,

Números consolidam o Paraná como grande polo produtor de proteínas animais

com 180 milhões de litros, que
ocupa a terceira posição no
ranking nacional.
Polo de proteínas
Para o secretário estadual
da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, os
números do IBGE confirmam
o esforço dos produtores paranaenses e consolidam o Paraná
como grande polo produtor

EM PONTA GROSSA

Deﬁnido prazo
para limpeza
de túmulos
Ponta Grossa - Os responsáveis por concessões de
lotes dos cemitérios de Ponta
Grossa precisam ficar atentos
aos prazos para reformas e
limpezas dos túmulos para o
Dia dos Finados. A intenção
do cronograma estipulado pela
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos (SMOSP)
é evitar transtornos durante as
visitas no feriado por conta de
serviços de última hora.
De acordo com o cronograma, os revestimentos e
reformas devem ser realizados
até 28 de outubro e as pinturas
até o dia 31 do mesmo mês. As
limpezas, que incluem lavagem,
polimentos e enceramento,
estão previstas para até 1 de
novembro, véspera do feriado.
Para fazer os serviços, os
concessionários ou herdeiros
das concessões dos lotes devem
pedir autorização ao Departamento de Serviço Funerário
e Cemitérios, da SMOSP, na
Vila Colônia Dona Luiza. É
necessário levar documento
de identidade e a concessão.
A liberação para os serviços é
emitida na hora.
Se autorização for solicitada por um familiar do
concessionário, é necessário
comprovar o parentesco através de documentos.
“Existe um prazo para
os serviços para organizar
os procedimentos. O reparo
não é obrigatório, mas quem
desejar tem que pedir autorização. Não é chegar lá e fazer.
Ela deve ir ao departamento
e apresentar os documentos.
Não demora nada e é feito na
hora”, avisou Marcos Fernandes, diretor do Departamento
de Serviço Funerário e Cemitérios da SMOSP.
Existem 21 cemitérios em
Ponta Grossa, sendo sete em
perímetro urbano e 14 no
rural. O tamanho de cada lote
varia entre 3 metros quadrados e 5,5 metros quadrados.
Até quatro gavetas são permitidas por concessão, independentemente do tamanho.
Ponta Grossa ainda tem mais
dois cemitérios particulares,
mas cada um tem sua própria
norma.

de proteínas animais. “Produzimos no ano passado 5,6
milhões de toneladas de carne
e 4,4 bilhões de litros de leite,
voltando a ocupar a segunda
posição no ranking nacional,
mas também consolidando o
sul do Brasil como a ‘Meca’
do leite”, diz.
Na comparação com 2017,
quando o Estado ocupava a
terceira posição no ranking

brasileiro, a produção paranaense teve uma queda de
aproximadamente 1%. Já a
produção do Rio Grande do
Sul caiu cerca de 3%.
Produtividade
Por outro lado, com relação à produtividade, o Paraná
cresceu 3%. Carambeí e Castro, por exemplo, produzem
quatro vezes mais do que a

Operário pega o Brasil de Pelotas
Ponta Grossa - Depois de
perder para o Sport-PE pelo
placas de 3 a 1, na semana
passada, em jogo válido pela
25ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B, o Operário Ferroviário recebe no
Estádio Germano Kruger o
Brasil de Pelotas (RS), às 19
horas deste sábado (5). Com
a derrota, o alvinegro entrou
na nova rodada com os mesmos 36 pontos, mas caiu uma
posição na tabela, ocupando a
sétima colocação.
Jogo contra o Sport
A equipe recifense abriu
o placar no final da primeira
etapa, aos 44 minutos. No
segundo tempo, a arbitragem
marcou um pênalti a favor
do Operário, com expulsão
de Eder do Sport. O meia
Marcelo cobrou e balançou
as redes aos 24 minutos.
O segundo gol do adversário veio aos 34 minutos, e,

Divulgação / José Tramontin

Operário foi superado em campo, e no placas
dois minutos depois, o Sport
ampliou o placar, marcando o
terceiro.
O Fantasma iniciou o jogo
com Rodrigo Viana, Mailton,
Lázaro, Rodrigo, Julinho, Jardel, Gelson, Marcelo, Felipe
Alves, Felipe Augusto e Cléo
Silva. No segundo tempo,
entraram Chicão, Lucas Batatinha e Peixoto para saída de
Gelson, Felipe Alves e Julinho.

Em entrevista coletiva, o
treinador Gerson Gusmão
falou sobre o jogo. “Hoje,
o adversário foi superior e
mereceu a vitória. No segundo
tempo, trabalhamos melhor e
empatamos o jogo, mas acabamos tomando os dois gols.
A Série B é dura, se toma um
ou outro golpe e precisamos
assimilar isso o mais rápido
possível, porque sábado já
temos outro jogo importante".

Conselho Tutelar recebe novo carro
Carambeí - O Conselho
Tutelar de Carambeí recebeu, na
manhã desta sexta-feira (27), um
carro zero quilometro. Trata-se
de um GM Onix, modelo 2019,
adquirido com recursos do FIA
(Fundo Especial para Infância e
Adolescência), no valor de R$
58 mil.
As chaves foram repassadas
pelo chefe de gabinete, Márcio
Taques, as mãos das conselheiras tutelares Crisleine do Rocio
Gottwald, Telma Eloiza Roberto
e Maria Noeli Pedroso da Luz.
“Temos uma equipe muito
boa, que agora terá mais agilidade no atendimento prestado às
nossas crianças e adolescentes.
Isso é importante, darmos ferramentas para que eles possam
executar um excelente trabalho”,
enfatizou Márcio.
O município havia sido contemplado com recursos do FIA

Divulgação

Márcio Taques, chefe de gabinete da Prefeitura, entregou as chaves

no valor de R$ 70 mil, que foram
investidos na compra do veículo
e o restante na aquisição de equipamentos e móveis para o Conselho Tutelar.
Novo endereço
O Conselho Tutelar está atendendo em novo endereço, na Rua
Ouro Preto, 180, no Centro. A

Valor bruto da produção
O Valor Bruto da Produção (VBP) do leite cresceu na

Outras culturas
Além dos municípios que
se destacaram em nível nacional para o leite, a pesquisa do
IBGE também mostrou outros
destaques paranaenses no Brasil: Ortigueira continua sendo
o município maior produtor de
mel, Nova Aurora foi o principal
município produtor da piscicultura, Toledo se mantém o maior
rebanho suíno, e o município de
Cascavel tem o segundo maior
efetivo de galináceos.

'Varejo Mais em Ação' quer
empresas mais competitivas
Divulgação

Intenção é iniciar o programa na terceira semana de outubro

EM CARAMBEÍ

Da Assessoria

Alta tecnologia
Os dados do Departamento
de Economia Rural (Deral) da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
também mostraram diminuição
da produção de leite. Segundo o
técnico do Deral Fábio Mezzadri, isso se deve ao aumento
do custo de produção, o que
tem afastado pequenos produtores desse setor. “No entanto,
o investimento dos produtores
em alta tecnologia tem colaborado para o aumento da produtividade”, explica.

região que engloba os municípios em destaque - que teve
crescimento de 12%, ou R$
103 milhões, sendo responsável por mais de metade do
crescimento de 182 milhões
no VBP do leite paranaense.
A produção se concentra nas
cooperativas, principalmente de
origem holandesa. “Este setor
vem crescendo ano a ano, se
modernizando, tanto em equipamentos como no manejo,
com o aumento do plantel em
confinamento, gerando empregos e alavancando a economia
da região”, diz o técnico do
Deral no Núcleo Regional de
Ponta Grossa, Luiz Alberto
Vantroba.

EM PALMEIRA

APÓS SER SUPERADO PELO SPORT

Da Assessoria

média brasileira, que é de dois
mil litros ao ano por animal
– os dois municípios paranaenses produzem, respectivamente, 9 mil litros e 8, 3 mil
litros por vaca ao ano.
“No Paraná, que tem 1,4
milhão de cabeças de gado leiteiro, a produtividade por animal é de 3,2 mil litros ao ano.
Junto aos demais estados do
Sul, o Paraná tem as maiores
produtividades do Brasil”, diz o
chefe do Deral Salatiel Turra.

Temos uma equipe
boa que agora
terá mais agilidade
nova sede é maior que a anterior
e acomodará de forma melhor a
estrutura de atendimento.

Da Assessoria
Palmeira - Com o objetivo de tornar as empresas do
comércio de Palmeira, na região
dos Campos Gerais, ainda mais
competitivas, foi lançado na
terça-feira (24), o programa
Varejo Mais em Ação, realizado
pelo Sebrae - PR e Fecomércio
PR, em parceria com as secretarias municipais de Finanças
e de Indústria e Comércio, Sindicato do Comércio Varejista
de Ponta Grossa (Sindilojas),
Câmara da Mulher Empreendedora de Ponta Grossa, Associação Comercial e Industrial de
Palmeira (Acip) e Sesc/Senac.
O Varejo Mais em Ação
iniciará na terceira semana
de outubro. Para o secretário
Municipal de Finanças, Eloir
José Voichicoski, a aproximação
entre o poder público, instituições e empreendedores gera
benefícios para o município.
“O Varejo Mais em Ação traz
uma série de benefícios na gestão e planejamento das empresas, incluindo informações sobre
tendências de negócios e mídias
sociais e que podem refletir
nos resultados dos empreendimentos”, comenta o secretário
Eloir.
Segundo ele, a Prefeitura
de Palmeira intensificou, desde
2017, parcerias com diversas
entidades, entre elas Sebrae/
PR, Sesc, Senac, Senai, entre
outros, com o objetivo de fortalecer as micro e pequenas
empresas locais.
As vagas para o programa
são limitadas a 30 empresários do comércio varejista do

município. A inscrição pode ser
feita até o dia 11 de outubro,
na Sala do Empreendedor de
Palmeira, que fica na Rua XV
de Novembro, nº 370, Centro. O programa promove o
autodiagnóstico da empresa,
a elaboração de um plano de
ações, propostas de melhorias
no ambiente e visual de loja,
eficácia da gestão financeira,
atendimento e vendas.
Para a consultora do Sebrae
- PR, Fabíola Cristhine Costa, o
Varejo Mais em Ação possibilita
aos empreendedores o acesso
ao que existe de mais moderno
no varejo. “Com encerramento
previsto para novembro, os
empresários terão tempo de
colocar em prática muitas ações
já para o Natal”, comenta.
A diretora do Sindilojas,
Josielly Lima Guimarães, reforça
que o programa disponibiliza
ferramentas e suporte para que
as empresas se reorganizem
para avançar. “É a oportunidade
de transformação, após diversas
dificuldades enfrentadas pelas
empresas desde o ano passado”,
cita. Para ela, os empresários
vão pensar estrategicamente
após participar do Varejo Mais
em Ação, com a mensuração e
gerenciamento de resultados.
O Varejo Mais em Ação é
voltado para diferentes setores
do comércio como vestuário,
acessórios, pets, alimentos,
utensílios,
eletroeletrônicos,
móveis, farmácia, autopeças,
materiais de construção, beleza
e saúde, serviços de manutenção
e de revenda de produtos, minimercados, mercearias, padarias,
entre outros.
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DEBATE NA CÂMARA MUNICIPAL

Candidatos a conselheiros se apresentam

Promotor de Justiça, Rafael Muzy Bittencourt, da Segunda Promotoria do município, conduziu o debate

Participação não
era obrigatória,
mas todos os
candidatos foram
convidados
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Na quinta-feira (26), 17,
dos 27 candidatos à conselheiro tutelar de Castro se
reuniram na Câmara de Vereadores para um debate, intermediado pelo promotor de
Justiça, Rafael Muzy Bittencourt, da Segunda Promotoria
do município. A iniciativa, do
Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente (CMDCA)
de Castro, tinha como objetivo
dar a todos a oportunidade de
se apresentarem à comunidade,
exporem o perfil de cada um
e de defenderem suas pretensões, enquanto conselheiros
tutelares, caso eleitos.
“O debate teve como objetivo
a apresentação dos candidatos,
proporcionando mais uma alternativa para que os candidatos
presentes expusessem sua vida
pessoal e profissional, suas experiências com crianças e adolescentes, bem como sua postura
ética e moral. Este momento não
foi idealizado para apresentação
de propostas ou promessas, haja
vista que o papel do conselheiro
tutelar não é este, mas sim, zelar
pelos direitos das crianças e adolescentes do nosso município”,

explicou a conselheira não governamental do Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente de
Castro, Suzian Fidelix. Durante
as apresentações, os castrenses
também puderam conhecer aos
candidatos para definir conscientemente em quem votar,
já levando em consideração as
ideias, o perfil de cada um e a
aptidão para execução do cargo.
De acordo com Suzian, a
dinâmica do debate não foi a
mesma usada em debates políticos, por exemplo. Neste caso,
após sorteado, cada candidato
teve quatro minutos para se
apresentar, e na sequência, um
minuto para responder a uma
pergunta específica, feita pelo
promotor de Justiça. Não houve
questionamentos entre os próprios candidatos. “Embora a
atividade tenha sido denominada
como debate, destaca-se que ela
não aconteceu dentro dos moldes daqueles que acompanhamos nas eleições normais aos
candidatos a cargos políticos,
com temas sortidos e indicações
para respostas entre os candidatos. Todos os nomes foram
colocados em uma urna, e foi
sorteada a ordem das apresentações, a repergunta foi feita com
base nos documentos, experiências e material apresentado por
cada um”, explica Suzian.
Eleições
Vale lembrar que a escolha
dos conselheiros tutelares é feita
pela população local. Todos os
cidadãos com mais de 16 anos
de idade e que possuem título

de eleitor em situação regular
podem votar. As eleições deste
ano estão marcadas para o dia 6
de outubro, sendo que os cinco
mais votados exercerão a função
pelo período de quatro anos,
ficando os demais como suplentes, em ordem decrescente de
votação. Para votar, é necessário
estar portando documento pessoal com foto. (Na página dois
dessa edição constam todos os
locais de votação do município).
Sobre os trabalhos dos
Conselhos Tutelares
Os Conselhos Tutelares
são encarregados de zelar pela
garantia e defesa dos direitos
da criança e do adolescente
por parte da família, da comunidade em geral e, do Poder
Público, fiscalizando a atuação
dos órgãos públicos e entidades
governamentais e não governamentais de atendimento a crianças, adolescentes e famílias. Os
Conselhos também têm competência para aplicar medidas de
proteção à criança e aos adolescentes sempre que seus direitos
forem violados pelo Estado,
sociedade, pais ou responsáveis. E, trabalham por exemplo,
para retirar meninos e meninas de situação de negligência,
exploração sexual e violência
física e psicológica. Também são
responsáveis pela fiscalização e
aplicação das políticas públicas direcionadas à população
infanto-juvenil, tendo um papel
estratégico na proteção jurídicosocial dos direitos da criança e
do adolescente.

DURANTE PRIMAVERA DOS MUSEUS

CCC recebe perto de 400 alunos
Da Assessoria
O Centro Cultural Castrolanda (CCC) realizou, durante
a última semana, a ação educativa “Fotografia: compartilhando
memórias, preservando a história”, onde alunos de estabelecimentos de ensino de Castro
visitaram o Museu Histórico
de Castrolanda e participaram
de uma oficina sobre fotografia
analógica e digital, a importância
das imagens na preservação da
história, conheceram os espaços
onde é realizada a higienização
e catalogação de imagens do
CCC e tiraram fotos.
Segundo a responsável pelo
setor de higienização do CCC,

Karen Leal, a ação foi desenvolvida durante a Primavera dos
Museus, data idealizada pelo
Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram) e que tem como objetivo de aproximar a população
dos museus. Ela explica que o
tema da semana deste ano foi
“Museus por dentro, por dentro dos museus”, o que serviu
de base para a equipe do Centro Cultural elaborar a ação
educativa.
“Quando saiu o tema do
Ibram, pensamos em fazer uma
ação para apresentar os bastidores do CCC para a população. Resolvemos aprofundar na
área da fotografia, conservação,
higienização e preservação da

memória, pois estamos finalizando este trabalho. Com base
nisso, desenvolvemos as oficinas”, explica Karen.
A expectativa do Centro Cultural Castrolanda era receber
aproximadamente 400 alunos,
entre os dias 23 de setembro
e 1º de outubro, de diversos
estabelecimentos de ensino.
Participam da atividade alunos
da Escola Evangélica da Comunidade de Castrolanda, Escola
Municipal Relindes Capilé,
Escola Municipal Professor Bernardo Litzinger, Escola Estadual
do Campo Castrolanda, Escola
Adventista de Castro e Colégio
Estadual Professora Maria Aparecida Nisgoski.

50% JÁ ESTÁ NA CONTA DE 1.013 FUNCIONÁRIOS

Prefeitura de Castro antecipa 13º
Da Assessoria
Pelo terceiro ano consecutivo,
a Prefeitura de Castro quitou
50% do 13º Salário junto com
o pagamento da folha do mês
de setembro. Os valores foram
pagos nesta segunda-feira (30).
Dos 2.555 funcionários públicos municipais, 1.013 optaram

em receber antecipadamente o
abono. No total, serão pagos
R$ 1.378.170,78. A outra parcela será paga até o dia 20 de
dezembro.
De acordo com o prefeito
Moacyr Elias Fadel Junior, a
administração municipal vem conseguindo pagar o adiantamento
do abono todos os anos, graças

às medidas tomadas para economizar o dinheiro público, fazendo
mais com menos. "Ficamos satisfeitos em mais uma vez pagar
metade do décimo antecipadamente para quem optou por receber. É um direito dos servidores e
boa parte desse dinheiro circulará
na economia local, movimentando
o comércio", disse.

NO MEMORIAL DE IMIGRAÇÃO HOLANDESA

Instituto Veros promoveu
bate-papo com produtores
Divulgação / Christian Christoforo Fotografia

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Na noite de quinta-feira
(26), produtores rurais de
Castro tiveram a oportunidade
de tirar dúvidas e de aprender
mais sobre assuntos bastante
pertinentes à atividade. Na
ocasião, foram promovidas
palestras abordando assuntos
como planejamento sucessório, contratos agrários e meio
ambiente, tributação do produtor rural e trabalho rural,
assim como apresentadas algumas novidades sobre os temas,
oportunizando a atualização
aos produtores locais. A iniciativa foi do Instituto Veros, e o
evento aconteceu no Memorial
da Imigração Holandesa.
De acordo com a advogada
Giovanna Paola Primor Ribas,
do Instituto Veros, a intenção
do encontro com os produtores
é a de mantê-los atualizados,
para ajudar a prevenir possíveis
conflitos. “Nós vemos muitas
fragilidades, em situações onde
é possível evitar o litígio, que
quando ocorre, acaba gerando
muita animosidade em ambas
as partes, por isso a ideia aqui
foi fazer um bate papo com
os presentes, para que eles
possam esclarecer algumas
dúvidas, e estarem melhor preparados para lidar com determinadas questões”, explicou.
Vicente Ribas, também
advogado, explicou que as
palestras tiveram o objetivo da
aproximação com a comunidade de Castro e da Cooperativa Castrolanda. Em seguida,
durante as apresentações,
foram explicadas, por exemplo, as diferenças básicas entre
contrato de arrendamento e de
parceria, abordagens gerais
sobre o crédito rural e sobre a
obrigatoriedade de o produtor
rural emitir nota fiscal eletrônica, que entra em vigor no
próximo mês de janeiro, assim
como sobre as dificuldades e
sobre o que é necessário para

Giovanna Primor Ribas falou sobre Responsabilidade Ambiental

Dr. Vicente Paulo Hajaki
Ribas falou sobre
'Planejamento Sucessório'

Dr. José Robson da Silva
palestrou sobre 'Contratos
Agrários e Meio Ambiente'

Dr. Antonio Jair dos Santos
palestrou sobre Tributação
do Produtor Rural

Dr. Homero Alves
da Silva falou sobre
Trabalho Rural

a emissão.
Ao final do evento, Giovanna
fez uma avaliação do encontro,
que segundo ela, teve resultado
positivo e atendeu às expectativas do grupo. “Queríamos
divulgar o nosso trabalho e tirar
dúvidas dos produtores, e essa
interação que queríamos acon-

teceu naturalmente, os produtores participaram de uma forma
bem positiva. E nós acreditamos
que é muito importante fazer
esse trabalho preventivo, porque
depois de instalado o litígio, há
muita emoção envolvida, desgaste de relacionamento e emocional”, finalizou.

BRDE financia projetos turísticos no Paraná
Nos últimos 12 meses, o BRDE financiou
R$ 74 milhões para projetos turísticos no
Paraná por meio do programa BRDE
Protur, que apoia investimentos para
implantação, modernização e reforma de
empreendimentos turísticos como pousadas, hotéis, centros de convenções, parques
temáticos e outras atrações.
O BRDE é o principal agente financeiro do
Fundo Geral do Turismo, o Fungetur, e teve
seu limite para novas contratações ampliado
pelo Ministério do Turismo graças ao
excelente desempenho que vem alcançando

no fomento ao setor.
O apoio ao turismo no Paraná é um dos objetivos do BRDE, que investiu em empreendimentos na maioria das regiões do estado,
reforçando ainda mais sua política de descentralização de recursos e ampliação de suas
áreas de atuação.
O BRDE é um banco de fomento onde você
deposita suas melhores ideias, seus projetos e sua confiança. Se você tem grandes
planos para o futuro, procure um banco
diferente. Procure o BRDE.
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Feijão carioca tipo 1

Sc 60 kg

120,00

150,00

150,00

TRANS SALES
com Van,
Mandioca padrão de amido 580 g Tonelada
568,00
580,00 - Viagens 609,00
Paranavaí | 12 de janeiro de 2019 |

 todos
hi- os
  Visite nosso site: francezconsorBonsnegócios
dias!
19 passageiros. F. 3423-8026, 998809669.
MB 1113 - Vendo,
ano 77, turbo,
0101 ou 99880-0011.
cios.com.br
dráulico, truck, R$ 26 mil. F. 98811
  
Classiﬁcados:
3421-4050 ______________________________
______________________________
1314.
 www.diariodonoroeste.com.br/classificados
 
 
   

  
  
Central
de assinatura:
3421-4050
VENDE-SE RESÍDUO - De soja tor______________________________
rada. F. 99974-8205 (Tim) ou 991670020 (Vivo).
 
 
______________________________
VENDO - Dezenove 75 Café e Restaurante, centro de Paranavaí,
ao
HORÓSCOPO
lado da Eska, café/restaurante/pizzaria.
Clientela
formada,
R$
90
mil.
F.
CONSÓRCIO CONTEMPLADO
99978-0089 ou 99974-0125.
- Créd. R$ 12.900,00, Fipal. VenÁRIES
______________________________
do 5.800,00 + 39x de R$ 300,00. F.

 todos
 os
 
Bonsnegócios
dias!
99974-2443.
 de

 das8h00



das8h00

Atendimento
segundaa
sexta-feira
às 18h00
e aos
sábados
às 12h00
______________________________

Milho amarelo tipo 1
Sc 60 Kg
21,00
21,00
21,00
______________________________
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CIVIL Ótima localização. F. 99116Neves.
“RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM REPERFILAMENTO COM CBUQ”
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ALFREDO VALLOTO
TO.
- 3 qtos,
próximoDEou
185implantado
mil.
F.Municipal
99965-8638.
. F. 99900-7408.
das correspondências encaminhadas.de móveis,
credo
Neves
em
aodo
Posto
Prefeito
na frente
Rodovia
café,RR.
BR F.376, s/nº, km 477,
______________________________
0,00. F. 99104-0123.
31/A e 38, gleba nº 1, Município de Icaraíma - PR.
CASAL DE APOSENTADOS - ProParanavaí,
de 2017.
osa
Cintra e Outra tornam público______________________________
que
irão requerer31
ao de
IAP,Março
Licença de
___________________
______________________________
Município
de
Alto
Paraná
PR
_________________
99103-1325.
______________________________
SALES
Viagens
Van,
VENDO CASA - 144 m², terreno
araTROCO
avicultura-de2 corte
naTRANS
Estrada
Velha
para-São
João docom
Caiuá,
- Ed.
UARTAMENTO
casasinstalada
de
cura chácara para morar e CÂNCER
cuidar. F.
FOLHA
DE
CHEQUE
EXTRAVIA______________________________
19
passageiros.
F.
3423-8026,
99880PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
+
suíte,
sala,
copa
e
Chácara
Paranavaí, Município de Pa600 m², Jd. Santos Dumont. F. 99925CampoÁguas
Belo, Claras,
terrenoGleba
de 1-A da Colônia
DA - JC FERRAGENS-ME, declara
99728-6468 ou 99711-3223.21/06 a 21/07
99996-9744.
0101
ou 99880-0011.
VENDO
CASA - 190 m², 3 qtos.
senPORTO
RICO
para
os devidos fins, que sustou jun900-7408.
6873.
_________________
O momento é favorável para o comércio
com
primeira
chamada
às
______________________________
to a instituição
bancária do Banco do
APARTAMENTO
MÊS______________________________
PORTARIA
Nº 1830/2017
do
1SÚMULA:
suíte, área
deDE
serviço
c/POR
churras-DE
TIO
- Em
Santo InáSÚMULA
EMISSÃO
___________________
Exonerar Servidor.
de objetos
de atribuições
casa ou mantimentos.
A
Brasil, agência
1424-9,- C/C
11186-4,
EXCURSÃO
P/CALDAS
EVARISTO GHIZONI VOLPATO, Prefeito Municipal de Porto
no uso dasNOVAS
ndo 3 de reserva. F.
VENDE-SE
LAN
HOUSE
R$
queira,
R$ são
390
mil,
próximo
aomês,
Mu- valorRico, Estado do Paraná,
NIFICADORA
que lhes
conferidas
por Lei;
PEAP. - No Jd. 20 em
nome de JC Ferragens-ME, as Alugo
família estará disposta a ajudá-lo, e você
apartamento
por
99904-0699.
LICENÇA
DE
INSTALAÇÃO
R E S O L V E:
mil a combinar.
Aceito de
moto.
De 23 a 28 de maio.
F. 99900-8851 ou
folhas
de cheques,
n° F.
852455 ao
Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora LIDIANA DE OLIVEIRA, que encontrava-se lotado no cargo Temporátima
localização, DE
insta-REQUERIMENTO
_________________
poderá receber de sua mãe uma contriffato.
Aceito
carro.
F.
98801-9802.
SÚMULA
JOSE
ANTONIO
VOLPI
DA
SILVA,
torna
público
recebeu
rio de Cuidador
de Educação
Infantil,
a partir
de 31 de que
Março
de 2017.
99731-1151.
852460, em branco. Declara ainda, ter à combinar.
RRENO
- 15 assídua.
de frenArt. 2º. - Esta Portaria
entrará
em vigor na data de sua
publicação.
99810-3028.
Mais
pelo
rnas, clientela
buição DO
especial.
Aproveite!
PAÇO
GABINETE
DO PREFEITO
MUNICIPALpara
DE PORTO
PARANÁ, AOS
______________________________
do IAP, Licença
deMUNICIPAL,
Instalação
nºinformações
22858,
val. 10/04/2019,
ex- RICO, ESTADO
tomado às devidas providências junto
ndo,DE
RuaLICENÇA
Iracema Jd.DE______________________________
OPERAÇÃO
31 DE MARÇO DE 2017.
PRESOTTO & VITORIANO LTDA - ME, torna público que recebeu do
Aceito
- valor.
______________________________
aos órgãos competentes.
.
osta.
lado
da carro
Associação
tração
deVENDO
cascalho,
a ser
implantado
na Fazenda
nº XL,
OU
ALUGO
- Casa.
AceitoDaijo, Lote
tel.:
(42)
3232-4388.
VENDE-SE
RESÍDUO
- De sojadetorEVARISTO
GHIZONI
VOLPATO
99718-9417.
Paranavaí,
31
de
março
2017.
2
(Tim)
ou
98813-3263
IAP, Licença de Operação nº 5560, para fabricação de móveis, implantado
Municipal
nio dos Santos torna público que irá requerer ao IAP,IMOVEL
Licença de OperaFAÇO SERVIÇO - De pedreiro, conMunicípio
dePrefeito
Terra
- PR de pagamento. F.
rada.
F. 99974-8205 (Tim) ou 99167_________________ VENDE-SE
carro
comoRica
forma
______________________________
na Rodovia do café, BR 376, s/nº, km 477, Município de Alto Paraná - PR
cultura de corte instalada no Lote 0020
nº 01, (Vivo).
Bairro 41, Chácara Nossa Senhode telhados
limpeza
de calhas.
Celso Barbosa Cintra e Outra tornam públicoserto
que receberam
doeIAP,
Renovação
de
99944-8177.
___________________
COMERCIAL
E RESIDENCIAL

HORÓSCOPO

By Geremy Altins

Nº 1830/2017
onerar Servidor.
GHIZONI VOLPATO, Prefeito Municipal de Porto Rico, Estado do Paraná, no uso das atribuições
conferidas por Lei;
E:
erar a pedido a servidora LIDIANA DE OLIVEIRA, que encontrava-se lotado no cargo Temporádor de Educação Infantil, a partir de 31 de Março de 2017.
Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO RICO, ESTADO DO PARANÁ, AOS
ÇO DE 2017.

ÁRIES
21/03 a 20/04

GHIZONI VOLPATO
cipal

Seja ﬁrme e persistente em seus projetos. Lembre-se que muitos fracassados
desconhecem quão próximos estavam
do sucesso quando desistiram. Por isso
tenha muita fé e determinação. Desistir,
jamais!

Concorrência Pública nº 001/2017 – Recapeamento Asfáltico com CBUQ

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA

21/04 a 20/05

Bem disposto e revigorado, você vai se
sentir muito bem diante de qualquer desaﬁo hoje. O excesso de responsabilidades ou de tarefas não será problema para
você.

SÚMULA DE EMISSÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
TERRENO

TOURO

GÊMEOS

LEÃO

21/05 a 20/06

99864-5148.
Licença
de Instalação
139799-R2,
atéF.03/01/2020
para avicultura de22/07
cortea 22/08
a
ERRENO - Em Terra
______________________________
FIESTA SEDAN FLEX
- 13/14,



 nº

 válida

Com
200m²,
PARK
BOULEVARD
______________________________
Jd. América, com
13x20 aproximadamente
ser implantada
na Estrada
Velha para
São João
doMÁX
Caiuá, Lote A-1-B, Chácara Águas
VENDO
OU TROCO
completo, bege, ent. de R$ 8 mil
+
PRODUTOS
UNIDADE
MIN - Casa/Vila
M_C
Já dizia um sábio
a melhor coisa do
FRETES
E MUDANÇAS
- que
Camiinfraestrutura,localizado
a 100 meClaras,
Colônia
Paranavaí,
de Paranavaí,
PR.
na
Cipriano
Marques,
Vendo
ótima
localiem
casca
tipoterreno
1 Gleba
Sc
Kg 1-A dacom
53,00 Aceito
55,00 Município
55,00
Paris/R$
7560 mil/quitada.
Pro31xrua
de R$
579,47. Vendo
ou trocoArroz
poragulhinha
mundo é saber ser você mesmo. Não tente
ia, na entrada da cidade.
nhão
Café em Coco postas. F. Kg
Renda
7,42
7,42
7,42baú, 3/4. Fone 3424-6600/99720AVISO
-Grande
Em(44)99993-9920/Whatsapp.
ser o que você não é só para agradar os oucarroDE+ CONVOCAÇÃO
valor. F. 99852-1112.
n°44,
ao
zação,
totalizando
220
m2.
Aceito
tas ou pagamento
parce- Centro.Anexo
Feijão carioca tipo 1
Sc 60 kg
120,00
120,00
120,00com Magal.tros. Seja original! Seja sempre você e não
6600,
presa Gonçalves e Tortola S/A, en______________________________
4-2070.
Mandioca padrão de amido 580 g Tonelada
522,00
522,00
533,60
tenha nunca duas caras!
______________________________
dereço
Rodovia PR 218, km 06, s/nº,Valor
Hotel, com
estacionamentos.
carro
como
parte
pagamento.
OU
TROCO
- de
Terreno/Rua
Milho amarelo tipoVENDO
1
Sc
60 Kg
21,00
21,00
PRESOTTO & VITORIANO LTDA - ME, torna público que rewww.coquetel.com.br
©21,00Revistas
COQUETEL
Bairro Zona
Rural, Paranavaí/PR, soLEITOA
P/ PÁSCOA - Vendo, limpa
Nakamura/537/12m²
de
frente
Soja Industrial
tipoHayto
1
Sc 60 Kg
57,00
57,00
57,00
a combinar.
Tratar
pelo
telefone:
R$100.000,00.
Tratar
pelo
telequereu do IAP, Renovação de Licença de Operação, para fabricação
licita o retorno
Dramaturgo de "A
Prato suí- Trigo pão PHO78de Zizi Possi tem
Estatalaoin-trabalho do funcioou viva.
Sc 60 KgF. 99900-7408.
AUS
AUS
AUS F. 99726-6555 ou 98404-9753.
x
37m²
fundo.
Falecida"
músicas
de
Chico
Etnia nenário
ço aprede móveis, implantado na Rodovia do café, BR 376, s/nº, km 477,
vestigada
com primeira
chamada
às DE SOUZA JUNIOR
3232-4388
–EDILSON
Arent.
fone.:
9 Barbosa
9943-8139.
Boi em pé Fontes
Arroba
142,00público______________________________
142,00
ciadoono2014/15,
gra
de grande
influênCelso
Cintra142,00
e Outra
tornam
que
irão requerer ao IAP, Licença
de
de
emissão
de
OperaGOLdena48
1.0
- Vendo/troco,
VIRGEM
______________________________
no prazo
horas,
tendo em vista
Município de Alto Paraná - PR
inverno
Vaca em pégases
(padrãodo
corte)
Arroba
130,00
130,00
130,00 SALES - Viagens com Van,
cia no Candomblé
efeito estufa
ção Lava
PEAP.
23/08
a 22/09
Operação
paraTROCO
avicultura
de2 corte
instalada
naTRANS
Estrada
Velha para São João do
Caiuá,
retorno
negativo
das correspondências
prata,
completo,
4 p., R$ 28.50,00.
F.
VENDO
OU
casas
de
Jato da
Fonte: SEAB/DERAL/PVAÍ - 20/04/2017
19Colônia
passageiros.
F. 3423-8026,
encaminhadas.
Lote A-1-B,
Paranavaí,
Município de99880PaPF (2014)
99878-8000.
alvenaria,
Jd.Chácara
CampoÁguas
Belo, Claras,
terrenoGleba
de 1-A da
Emoções e desejos podem perturbar a sua
Paranavaí,Persuasi10 de abril de 2017.
0101 ou 99880-0011.
ranavaí, PR.
razão, por isso é melhor deixar decisões

a, Gleba 8, Colônia Paranavaí, Município de Guairaçá, PR.

Nem sempre uma oportunidade proﬁssional cai no seu colo. Às vezes é preciso
criá-la. Não desanime se estiver em um
momento em que pouca coisa acontece.
Dias melhores virão.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ezados Profissionais,

CÂNCER
21/06 a 21/07

480 m². F. 99900-7408.
primeira chamada às
vo (fig.)
BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO
omunicamos
que nesta
terça-feira
(15/01/2019),
com primeira chamada
às importantes para outro
______________________________
dia. Dia de muitas
P.
SÚMULA DE EMISSÃO DE
______________________________
Sem
Jean-(?)
"Kiss the
emoções.
Prepare o seu
SÚMULA
DE
RENOVAÇÃO
VENDE-SE
LAN
HOUSE
- coração!
R$
roupa
Gaultier,
(?)", su- DE RECEBIMENTO
Barracão
pré-moldado
para suínos LICENÇA DE INSTALAÇÃO
VENDO
PANIFICADORA
No
Jd.
9:00h,
haverá
REUNIÃO
DE
ASSEMBLEIA
na
APEAP.
estilista
cesso
de
), com primeira chamada
às
Forma do
20
mil
a
combinar.
Aceito
moto.
F.
DE OPERAÇÃO
Elton JohnDA LICENÇA
São Jorge,
localização, DE
insta-REQUERIMENTO
barbeador
em oferta: 01 de 1200mt²,
por
Elementoótima
SÚMULA
primeira chamada às
JOSE ANTONIO
VOLPI DA SILVA, torna público que recebeu
auta:
99731-1151.
PEAP.
KIA CARENS - Vendo/troco, 2010,
Uma Thurque modernas,
garanlações
clientela assídua.
.
FRANCISCO
MACHADO
CARNEIRO
E CPF:
373.249.349-00
do IAP,por
Licença de Instalação nº 22858, val. 10/04/2019, para exman,torna
atrizDE______________________________
te a musiDE
LICENÇA
OPERAÇÃO
R$130.000,00;
01
de
200mt²,
automático,
completo,
couro.
F.
Estudocalidade
proposta. Aceito carro - valor.
Eleição Nova
Diretoria
(Gestão
2019/2020).
Irmã
tração de cascalho, a ser implantado na Fazenda Daijo, Lote nº XL,
público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação VENDE-SE RESÍDUO - DeLIBRA
soja tor-

O momento é favorável para o comércio
de objetos de casa ou mantimentos. A
família estará disposta a ajudá-lo, e você
poderá receber de sua mãe uma contribuição especial. Aproveite!

da trova
99974-6000.
do pai
F. Mario
99760-3522
ou 98813-3263
R$18.000,00;
e a01
de 100mt²,
porde Terra Rica - PR
Antonio(Tim)
dos Santos
torna público
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22/10
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99167______________________________
(Claro).
para SUINOCULTURA
- TERMINACAO
instalada
NA
ção para
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corteCHACARA
instalada no Lote 0020
nº 01, (Vivo).
Bairro
Chácara NossaTemos
Senho- pilares e tesouR$41,9.000,00.
RENAULT
SCENIC
03,
cinza,
Uma
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é
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e
entender
clara______________________________
ontamos com
a presença
de todos! MIRIM,
FRANCISCO
MACHADO,
DO
- PR.
raPIRAI
Aparecida,
GlebaSUL
8, Colônia
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PR. o queValor
mente
acontece ààsuacombinar
volta, outra
completo,
airbag duplo, R$ PIRAI
11 mil. F.
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Tele-

VENDO TERRENO - Em Terra     
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situações com mais
 essas

      
(?) natura:
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Rica, lote 6C, Jd. América,
com 13x20
semPRODUTOS
indus9865-7255.
UNIDADE fone:
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(alimento)
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parceFeijão carioca tipo 1
Sc 60 kg
120,00
120,00
120,00
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Milho amarelo tipo 1
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533,60
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dereço
Rodovia
PR 218, km
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Espetáculo
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.
www.coquetel.com.br
©21,00Revistas21,00
COQUETEL
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DE
OPERAÇÃO
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AUS
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A gordura
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O de Zizi Possi tem
tantes
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AUS
AUS
AUS
nação para realizarPrato
o quesuíassumiu.Trigo
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VALMIR
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músicas de Chico
Vaca em pé (padrão corte)
Arroba EDILSON
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Etnia ne- Falecida"
nário
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queMACIEL
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(15/01/2019),
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às
Tablet com primeira
exercícios físicos para
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Boi
em
Arroba
142,00
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PEAP.
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Operada Apple
CONTEMPLADO
no prazo de
horas,
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podertendo
se distrair.
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do IAP, aCONSÓRCIO
Renovação da
Licença de Operação
para SUINOCULTURA
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(padrãodo
corte)
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130,00
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cia no Candomblé
efeito estufa
ção Lava
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9:00h, haverá
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APEAP. Fonte: SEAB/DERAL/PVAÍ - 10/04/2017
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dê provas disso.
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e seminoretorno negativo
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correspondências
a Deus
Jato da
- TERMINACAO
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NA
CHACARA
FRANCISCO
MACHADO,
Fonte: SEAB/DERAL/PVAÍ - 20/04/2017
vos,Prezados
R$Respirar
30.300,00.
Profissionais,
encaminhadas.
ruidosa-Entrada + 36x de
PF (2014)
auta:
mente
ao dormir
PIRAI MIRIM,
PIRAI
DO SUL
PR.
R$ 661,00.
F.
3045-7575
ou –
99941Paranavaí,Persuasi10 de abril de 2017.
PAL DENova
ezados
Profissionais,
Interjeição
para
Eleição
Diretoria
(Gestão
Comunicamos
que nesta2019/2020).
terça-feira (15/01/2019), com primeira chamada às
vo (fig.)
SAGITÁRIO
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Visite
incitar onosso
cavalo site: francezcon09:00h, haverá REUNIÃO DE(?)
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APEAP.
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21/12
Jean-(?)
Vargas, período
"Kiss the
Vogal de
Área para
sorcios.com.br
Pauta:
ditatorial no Brasil
Indiscreto
Emitir,
99184-1352/98829-2709.
(bras.)
em inglês
______________________________
Guia
Complexo
espiritual
vitamínico
SORENTO
2013 - 7 lugares,
2º dono,
Tornar
impecável. Troco. F. (44) 3045-4141
mais
cortante
ou (43)99648-5828.
(a lâmina)

ligação

catar se-

(?)", su-

roupa

: CIA SANEAMENTO PARANA
Engenheiro Reboucas, Nº 1376,
nco mil reais), objetivando o Fornicípio de Mirador-Pr , com base
com os pareceres técnicos e ju3/2019.

Paulo Gus-

obrigatória

à iraniana
tavo, ator
CASA - Alv., 3 qtos.,
Jd. AVICULTURA
Licença ALUGA-SE
Prévia
(Ampliação)
para
- FRANGO
DE
Enguiço Tonelada
Palavra,
Maringá,
próx.(símbolo)
aode
Gugão,
R$ 450,00.
no
motor
ontamos com
a
presença
todos!
CORTE F.implantada
NA
LOCALIDADE
DE
PINHEIRAL
DE
CIMA,
em
Símbolos gráficos da
99943-4701.
italiano
escrita chinesa
PALMEIRA/PR.
Prezados Profissionais,
______________________________

DEPARTAMENTO DE IMPRENlecida na Rua dos Funcionários,
0,00 (sete mil reais), Objetivando
ções desta municipalidade, com
cordo com os pareceres técnicos
004/2019.

Gaultier,
estilista

Elemento
que garante a musicalidade
da trova

Uma Thurman, atriz
Irmã
do pai

Uma coisa é perceber e entender claramente o que acontece à sua volta, outra

Indiscreto
Emitir,
Pode ﬁcar ansioso para
colocar em práti(bras.)ca um novo projetoem
inglês
pessoal
ou um trabaGuia lho em grupo. O importante
Complexo
é não deixar
espiritual
vitamínico
essa chance se apagar
e, ao mesmo tempo, manter os pés no chão.
Tornar
mais
cortante
(a lâmina)
AQUÁRIO
O 6º mês
Cobrança
21/01
19/02
doa calendáde juros
exorbirio judaico
pelas soluções origitantesVocê será notado Imediato
nais e inteligentes em qualquer trabalho

(?) natura:
semPRODUTOS
indusUNIDADE
trialização
Arroz agulhinha em casca tipo 1 Sc 60 Kg
(alimento)

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 005/2019
Ratiﬁco por este termo, a INEXIGIBILIDADE de Licitação em favor da Empresa: IMPRENSA NACIONAL, com cadastro CNPJ/MF: 04.196.645/0001-00, estabelecida na SIG quadra 06 lote 800, setor gráﬁco, na cidade de Brasília, Distrito Federal, no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), objetivando A publicação quando necessária
no “Imprensa Nacional”, para fomento das ações desta municipalidade, com base no art. 25 e ss., da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com os pareceres técnicos e jurídico, bem como pelos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 005/2019.
Mirador/PR, 11 de Janeiro de 2019.
Reinaldo Pinheiro da Silva
Prefeito Municipal
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 006/2019
Ratiﬁco por este termo, a INEXIGIBILIDADE de Licitação em favor da Empresa: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS
AGRICOLAS LTDA, com cadastro CNPJ/MF: 77.310.589/0017-16, estabelecida na Avenida Duque de Caxias,
Nº 8171, Jardim Santos Dumont, na Cidade de Paranavaí-PR, no valor total de R$ 2.230,00(dois mil duzentos e trinta reais), objetivando realização da terceira revisão (600 hrs) com troca de óleo para a manutenção do
Trator New Holland 4x4 Plataformado (Estadual), realizado por sua concessionaria exclusiva, para fomento das
ações desta municipalidade, com base no art. 25 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores,
de acordo com os pareceres técnicos e jurídicos, bem como pelos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 006/2019.

Reinaldo Pinheiro da Silva
Prefeito Municipal

BANCO

em "habilidade"
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Reinaldo Pinheiro da Silva
Prefeito Municipal

mentes de
cereais

R
Q U E
U
P
E
E
I R R
M I T
A M O
D A R
A
I
S S O
A
I G E
R I
P A R
G R A

N
N T E
A U L
G
S
O T O
I N
L A R
O
P A D
N A R
E
I
U
G
VE U
O L E
M A S

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 004/2019
Ratiﬁco por este termo, a INEXIGIBILIDADE de Licitação em favor da Empresa: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, com cadastro CNPJ/MF: 76.437.383/0001-21, estabelecida na Rua dos Funcionários,
S/Nº, Juvene, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), Objetivando
a publicação quando necessária no “Diário Oﬁcial do Estado”, para fomento das ações desta municipalidade, com
base no art. 25 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com os pareceres técnicos
e jurídico, bem como pelos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 004/2019.
Mirador/PR, 11 de Janeiro de 2019.

tocando o que já está fazendo e capriche.
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Reinaldo Pinheiro da Silva
Prefeito Municipal
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 003/2019
Ratiﬁco por este termo, a INEXIGIBILIDADE de Licitação em favor da Empresa: CIA SANEAMENTO PARANA
SANEPAR, com cadastro CNPJ/MF: 76.484.013/0001-45, estabelecida na Rua Engenheiro Reboucas, Nº 1376,
na cidade de Curitiba, estado do Paraná, no valor total de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), objetivando o Fornecimento de Água, para atender as Diversas secretarias desta Prefeitura do Município de Mirador-Pr , com base
no art. 25 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com os pareceres técnicos e jurídico, bem como pelos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 003/2019.
Mirador/PR, 11 de janeiro de 2019.

2/in. 3/gun. 4/adar — emit. 5/bride. 6/fondue — parole. 10/ideogramas.

2/in. 3/gun. 4/adar — emit. 5/bride. 6/fondue — parole. 10/ideogramas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRADOR

23/08 a 22/09

Áries: Assuntos domésticos
Emoções e desejos podem perturbar a sua
podemrazão,
ocupar
do seu
por isso éboa
melhorparte
deixar decisões
para outro dia. Dia de muitas
tempo.importantes
No Prepare
trabalho,
melhor não
emoções.
o seu coração!
bater de frente com alguém mais
conservador. Um amor antigo
pode reaparecer e balançar seu
LIBRA
coração, se está
24/09só.
a 22/10

mais fácil
usar
é comentar
essas
situações
com mais
    Touro:

Será


22/12 a 20/01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
CARAMBEÍ, com sede no Município de Carambeí - Paraná, (Anexo
ao Sindiserv), pela Servidora Selma Silva de Oliveira, ao final assinado,
CONVOCA toda a categoria para participarem de Assembleia Geral a
ser realizada dia 04(quatro) de outubro de 2019 as 18 horas (dezoito
horas) em primeira convocação e às 18:30h (dezoito horas e trinta
minutos) em segunda convocação, na sede do SINDISERV, Avenida
do ouro n°184, centro Carambeí PR, para deliberar sobre: Eleição da
Diretoria Provisória, na forma do Estatuto.
Carambeí PR, 30 de setembro de 2019.
Selma Silva de Oliveira
Servidora Municipal

NEWS

VIRGEM

CAPRICÓRNIO

ALUGAM-SE 2 CASAS - Ibirapuenesta quarta-feira (16/01/2019), com primeira chamada às
Café em Coco
Kg Renda
ra, Comunicamos
3 qtos., sendo que
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+ 1 qto., R$
09:00h, haverá REUNIÃO DE ASSEMBLEIA na APEAP.
Feijão carioca tipo 1
Sc 60 kg
750,00.
F. 98817-5750/3422-3450.
Pauta:
BANCO
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- Posse da Nova Diretoria (Gestão 2019/2020).
Milho amarelo tipo 1
Sc 60 Kg
ezados Profissionais,
APTO
STOS DUMONT
- 65 m²/ (16/01/2019), com primeira chamada
Comunicamos
que nesta quarta-feira
às
Solução
Espetáculo
aquático
Soja Industrial
tipo 1
Sc 60 Kg
MPRENSA NACIONAL, com caContamos
com REUNIÃO
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da Apple
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a Deus
______________________________
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da Nova Diretoria
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incitar o cavalo
20/02 a 20/03
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3 e suas alterações posteriores,
Área para
______________________________
e instruem o Processo Adminisditatorial
no Brasil
ligação
Sem muitas novidades em sua vida.
Vá
catar se-

Mirador/PR, 11 de janeiro de 2019.

22/07 a 22/08

Já dizia um sábio que a melhor coisa do
mundo é saber ser você mesmo. Não tente
ser o que você não é só para agradar os outros. Seja original! Seja sempre você e não
tenha nunca duas caras!
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CRUZADAS
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público
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Contamos com a presença de todos!
______________________________

LEÃO

Libra: O mês pode começar
tenso para você em família. Procure manter a serenidade e deixe
o amor guiar suas decisões. Boa
fase para o seu bolso. No amor,
vai querer a paz de uma relação
séria e estável.

gente. Seja discreto com os segredos da
MIN
MÁX o que
o diálogo
conseguir
família epara
deM_C
seus amigos.
54,00
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com 7,42
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23/10 a 21/11 56,00
56,00
56,00
com
o par ajudará
a AUS
fortalecer
AUS
AUS
Neste
momento,
mantenha a determiSINF
os laços.
nação para realizar o que assumiu. Faça

Escorpião: Evite se abrir
demais com as pessoas e não acredite em tudo que vai ouvir. Explore
a criatividade no trabalho. O amor
pede mais diálogo, carinho e cumplicidade. Evite segredinhos: não
esconda nada do par.

tomar boa parte da sua atenção
hoje, mas eviteSAGITÁRIO
se estressar muito.
22/11 a para
21/12 se cuidar.
Reserve um tempo
Bom dia
para
mudar
Use sua
criatividade.
Você hábitos
é muito inte-em
A máquina pode substituir cem
nome ligente.
da saúde.
Revele
seu
lado
pessoas
comuns, mas
nenhuma
máquina pode substituir uma pessoa criativa.
mais sedutor
e romântico.
Use sua inteligência.

Sagitário: Preocupações
com dinheiro podem atormentar você neste início de mês.
Repense seus gastos e corte
despesas. Ciúme de alguém
da turma pode indicar amor. A
união pede privacidade.

Câncer: Hoje, a Lua vai
reforçar a sua
vitalidade. Seja
CAPRICÓRNIO
mais flexível 22/12
paraa 20/01
prevenir um
Pode ﬁcar ansiososeja
para colocar
prátimal-entendido,
no em
trabalho
ca um novo projeto pessoal ou um trabalho
em
grupo.
O
importante
é
não
deixar
ou na vida pessoal. Os amigos
essa chance se apagar e, ao mesmo tempés no chão.
podempo, manter
dar osuma
mãozinha se
busca um novo amor.

Capricórnio: Vênus realça
sua vaidade e autoestima, mas
pense bem antes de mudar algo
no visual para não se arrepender.
Aceite convites para sair. A dois,
estimule o diálogo e o companheirismo. Façam planos juntos.

SINF

exercícios físicos para aliviar a tensão e
poder se distrair. Se você está feliz em sua
relação, dê provas O
disso. trabalho vai
Gêmeos:

AQUÁRIO

Leão: Priorize
21/01 a 19/02 os trabalhos que
podem
ser soluções
feitos origia sós
Você será
notado pelas
nais e inteligentes em qualquer trabalho
e confie
emcriatividade.
sua intuição.
Agir
que exija
Se lida com atividades artísticas,
ponhaser
mãos àaobra.
Dia
com cautela
pode
melhor
de alegrias!
maneira de cuidar da sua saúde.
Nada de dar espaço para a desconfiança, se tem
compromisso.
PEIXES

Aquário: Valorize os estudos
e aprenda tudo que puder com
pessoas sábias e bem sucedidas.
Pode pintar romance secreto
com colega. Se você já achou seu
amor, compartilhe seus planos,
sonhos e desejos.

20/02 a 20/03

Sem muitas novidades
em sua
vida. Vá
Virgem:
Seu lado
sonhador
tocando o que já está fazendo e capriche.
Desse
trabalho
poderão
vir
outras
está em evidência e você oportunão vai
nidades. Organize seus papéis e documense contentar
Bom
tos. Coloque ascom
contas empouco.
dia.

momento para expandir seus
interesses, inclusive no trabalho.
Pode conhecer alguém atraente
quando menos espera.

Peixes: Você terá facilidade para interagir com os
colegas e isso ajudará o trabalho a render mais. Só precisa
ser mais flexível em algumas
coisas. Pode se apaixonar à
primeira vista.

CLASSIFICADOS COM FOTO, A PARTIR DE R$ 10

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (01/10)
Nádia pede que Lígia ajude
Nina a ficar confortável com
Rita. Nanda manipula Raíssa
sobre sua apresentação no
Rock in Rio. Todos sofrem
ao terminar a visita de Rita a
Nina. Carla e Raíssa alertam
Thiago sobre o desconforto
de Jaqueline. Karina discute
com Milena e afirma que não
é mais sua mãe. Guga revela
seu segredo a Max e Regina.
Vânia enfrenta Karina. Filipe
convida Rita para viajar.
BOM SUCESSO
Terça-Feira (01/10)
Paloma decide não voltar a trabalhar para Alberto.
Alberto acusa Diogo de ter

forjado o vídeo. Marcos
comunica ao pai que Paloma
está magoada e não aceitou
o emprego de volta. Nana
pede perdão ao pai e jura que
acreditava na veracidade do
vídeo. Diogo não gosta de
saber que Mário ficou preso
com Nana no elevador e ameaça o editor. Gisele tenta
convencer Nana de se separar de Diogo. Peter liga para
Paloma, e Eugênia descobre
que a costureira é mãe de
Gabriela.
ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (01/10)
Lola tenta acalmar os
filhos, enquanto Júlio tenta
controlar sua dor. Olga finge
não sentir ciúmes de Zeca.
Carlos reclama de Alfredo

para Lola. Alfredo incentiva
Julinho a zombar de Inês.
Afonso e Shirley discutem.
Lola repreende Alfredo e o
obriga a fazer as pazes com
Carlos. Lola pede para Carlos chamar o médico para
Júlio. Zeca provoca Olga com
a ajuda de Maria. Lola se
preocupa com as recomendações médicas feitas a Júlio.
Carlos se encontra com Inês.
Lola pensa em pedir para as
irmãs adiarem a visita. Zeca
procura Olga. Júlio encontra
Lola nervosa na cozinha conversando com Durvalina.
A DONA DO PEDAÇO
Terça-Feira (01/10)
Jô incrimina Régis para
Camilo. Rock se reaproxima
de Fabiana. Vivi pede que

Chiclete confie nela e Beatriz
promete que ajudará os dois a
continuarem se encontrando.
Berta acredita que adormeceu no sofá e pede que
Vivi mantenha segredo para
Camilo. Maria da Paz promete ajudar Joana. Leandro
pede que Agno o apresente
para sua família. Cornélia
oferece um emprego a Jô, que
se irrita. Merlin encontra a
arma de Leandro na casa de
Agno. Agno declara seu compromisso com Leandro para
a família. Antero e Evelina
se desentendem. Linda recrimina Beatriz por seu namoro
com Zé Hélio. Maria da Paz
e Rock insistem para Joana
se mudar com Matilde para a
antiga casa de Eusébio. Jô é
obrigada a deixar seu flat.

TERÇA-FEIRA, 1° A 03 DE OUTUBRO DE 2019
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4ª FASE DA OPERAÇÃO AGIU TAMBÉM EM CARAMBEÍ, PONTA GROSSA E CURITIBA

Nova operação Carne Fraca em Castro
Divulgação

No PR foram
cumpridos
nove mandados
de busca e
apreensão

foram destinados 19 milhões de
reais para os pagamentos indevidos. Os valores eram pagos
em espécie, por meio do custeio
de planos de saúde e até mesmo
por contratos fictícios firmados com pessoas jurídicas que
representavam o interesse dos
fiscais. A prática ilegal teria sido
interrompida no ano de 2017,
quando o grupo passou por uma
reestruturação interna.

Da Assessoria
Na manhã de terça-feira (1)
a Polícia Federal, em cooperação com o Ministério Público
Federal, deflagrou a 4ª fase da
Operação Carne Fraca, denominada Romanos. Cerca de 280
policiais federais cumpriram 68
mandados de busca e apreensão em nove estados: Paraná,
São Paulo, Santa Catarina,
Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais e
Rio de Janeiro. As medidas cautelares foram expedidas pela 1ª
Vara Federal de Ponta Grossa.
No estado do Paraná os
mandados foram cumpridos
nas cidades de Castro, Carambeí, Ponta Grossa e Curitiba,
somando nove no total. Este

OPERAÇÃO 'SAFE BOX'

Polícia Civil de Ponta Grossa
prende integrante de facção
Polícia Federal, em cooperação com o Ministério Público Federal, deflagrou nova operação
inquérito tem como foco principal a apuração de crimes de corrupção passiva praticados por
auditores fiscais agropecuários
federais em diversos estados,

em benefício de grupo empresarial do ramo alimentício, que
passou a atuar em colaboração
espontânea com as autoridades
públicas na investigação.

O grupo empresarial indicou
que ao menos 60 auditores fiscais agropecuários teriam sido
favorecidos com as vantagens
indevidas. Há indicativos de que

EM INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA

Polícia Civil avança na solução de crimes
Da Assessoria
O Governador Carlos Massa
Ratinho Junior participou nesta
segunda-feira (30) da comemoração pelo aniversário de 166 anos
da Polícia Civil do Paraná e reforçou que o objetivo é fazer da corporação referência no Brasil. As ações
e os investimentos são voltados à
eficiência na solução de crimes,
melhora do serviço de inteligência,
digitalização dos inquéritos policiais
e integração do sistema criminal,

premissas que influenciaram consideravelmente na redução da criminalidade no Estado.
“A Polícia Civil tem um papel
estratégico na segurança pública e
proteção dos paranaenses. Estamos investindo em fortalecimento
da corporação para fazer da nossa
Polícia Civil a melhor deste país”,
afirmou o governador. “Proteção se
dá com presença física, estratégia
e tecnologia. Estamos avançando,
buscando modernizar nossas
polícias para termos os melhores

JAGUARIAÍVA

índices de segurança do Brasil.
Estamos na elite da Polícia Civil do
País, sendo cada vez mais respeitados”, completou.
Ratinho Junior ressaltou a autorização para a elaboração dos concursos públicos que vão possibilitar
a contratação de 400 policiais civis,
sendo 50 delegados, 300 investigadores e 50 papiloscopistas. Está
em andamento, ainda, o concurso
de 2018 para preenchimento de
100 vagas para escrivães. O processo está na última etapa, a de

análise de documentos e investigação de conduta. Finalizada a etapa,
o concurso será homologado.
Índices
Os investimentos e ações, disse
o governador, fizeram com que os
índices de criminalidade caíssem
substancialmente no Estado em
2019. Nos primeiros sete meses
deste ano, a Polícia Civil elucidou
57% dos homicídios em Curitiba.
Em todo o ano passado, o índice de
solução de crimes foi de 37%.

EM PALMEIRA

Pego com pinos
e buchas
de cocaína

PRF atende van que saiu da pista

Jaguariaíva - Durante patrulhamento, equipe policial abordou,
em via pública, um homem de 25
anos com 19 pinos e 11 buchas de
cocaína. Ele recebeu voz de prisão
e foi encaminhado até a delegacia
para as providências.
A ocorrência foi registrada às
23h45 de sexta-feira (27), em
Jaguariaíva, na Rua Souza Naves.

Palmeira - No domingo
(29), em Palmeira, no km
174 da BR277, por volta das
3h40, ocorreu um acidente do
tipo saída de pista seguida de
tombamento, envolvendo um
veículo micro onibus M.Benz
Sprinter, de Curitiba.

JAGUARIAÍVA

Moto é roubada
em via pública
Jaguariaíva - Uma motocicleta Honda CG 125 titan, cor
azul, ano 2003, placa AKT3D95
de Jaguariaíva, foi furtada. O
proprietário deixou a motocicleta estacionada em via pública
e ao retornar para buscá-la não a
encontrou no local.
A policia só tomou conhecimento depois que o proprietário
informou a autoridade policial na
segunda-feira (30), por volta das
19 horas.

PIRAÍ DO SUL

Homem
embriagado
colide carro
Piraí do Sul - Um homem
de 51 anos, embriagado, colidiu
seu veículo em outro que estava
estacionado. Foi por volta das
19h30 de sábado (28), na Rua
Paulo Abrão, centro de Piraí do
Sul. Ele foi submetido ao teste do
etilômetro, o qual aferiu o valor
de 0,81 mg/l. O autor recebeu
voz de prisão e foi encaminhado
à delegacia e seu automóvel recolhido ao pátio da polícia militar.

O nome desta fase da operação faz referência a diversas
passagens bíblicas do Livro de
Romanos que tratam de confissão e Justiça. E, de acordo com
o balanço, divulgado pela Polícia Federal na tarde de terçafeira (1º), foram apreendidos
diversos celulares e documentos e realizadas várias extrações de servidores de pessoas
jurídicas.

Divulgação

Da Redação

Capotou na BR 277
Além do condutor haviam
dez passageiros, atletas de

uma equipe de futebol de salão
que retornavam de uma competição em Cascavel.
O condutor de 52 anos e
um dos passageiros de 42 anos
foram encaminhados ao Pronto
atendimento da Santa Casa de
Palmeira, com lesões leves.
* Informações e imagem: PRF

POR INDUZIR PACIENTES A TRATAMENTOS INEXISTENTES

Oferecida denúncia contra dentista
Da Assessoria
O Ministério Público do
Paraná, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa,
ofereceu denúncia criminal, já
recebida pela Justiça, contra
um dentista que tentou ludibriar cinco pacientes para que
fizessem com ele o tratamento
de uma doença inexistente. De

acordo com a ação penal, o profissional informava às vítimas que
elas tinham uma bactéria agressiva na boca, que necessitava ser
combatida imediatamente, pois
poderia evoluir e até causar câncer. Para tratar o suposto mal,
ele apresentou orçamentos entre
R$ 17 mil e R$ 37 mil.
O dentista afirmava aos
pacientes, erroneamente, que o

tratamento para essa doença se
daria com o uso de uma técnica
inovadora, aprendida por ele nos
Estados Unidos, à base de laser
e oxigênio – o que foi desmentido pelo Conselho Regional de
Odontologia. Nenhuma das pessoas chegou a fazer o tratamento,
pois procuraram uma segunda
opinião profissional, que descartou a existência de tal bactéria.

JAGUARIAÍVA

Pego com celular e cartão perdidos
Jaguariaíva - Extraviar aparelho celular e cartão pode dar uma
tremenda dor de cabeça. Foi o que
aconteceu por volta das 9 horas de
domingo (28), na Avenida Jaguariaíva, Bairro Primavera, quando

uma mulher extraviou seu aparelho
celular e um cartão de compras
de supermercado. Informada por
funcionários deste mesmo estabelecimento que um homem teria feio
compra usando seu cartão, uma

equipe policial de jaguariaíva iniciou buscas e localizou o indivíduo,
de 24 anos, com os objetos. Os
envolvidos foram encaminhados
até a delegacia ´para prestarem
esclarecimentos.

EM VIA PÚBLICA

Golpeado com faca no abdômen
Enquanto caminhava em via
pública, um homem de 38 anos
foi abordado e ferido na região
do adbômen por um indivíduo

armado de faca. A ocorrência foi
registrada por volta das 20h30
de sábado (28), na Avenida
Jacob Filho, Bairro Santa Cruz,

em Castro.
A vítima foi encaminhada por
uma equipe do siate até a UPA
da cidade.

Ponta Grossa - Depois de
prender três integrantes de uma
organização criminosa que atuava
em cidades do Paraná e Santa
Catarina, na primeira fase da operação que foi deflagrada no dia
20 de setembro, a Polícia Civil de
Ponta Grossa chegou até o quarto
envolvido nos crimes praticados
pelo grupo.
R.M., de 19 anos, foi preso
em Campo de Santana, na capital do Estado. Ele fazia parte da
organização criminosa envolvida
com dezenas de arrombamentos a cofres em correspondentes
bancários, supermercados, postos de combustíveis, empresas
de defensivos agrícolas e também em outros estabelecimentos
comerciais.
De acordo com a Polícia Civil,
os criminosos estariam envolvidos
em crimes praticados nas cidades
de Ponta Grossa, Teixeira Soares, Castro, Irati, Campo Magro
e Colombo, no Paraná, além de
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Policia Civil prendeu
R.M, de 19 anos
assaltos cometidos em Gaspar, no
estado de Santa Catarina.
Como resultado da prática
delituosa dos envolvidos, estima-se que a organização tenha
faturado milhões de reais em suas
ações, causando prejuízos vultuosos às vítimas nas dezenas de
crimes praticados.
Ainda segundo a PC, o mandado de prisão foi cumprido na
manhã de terça-feira (1º), sem
que o envolvido apresentasse
resistência à ordem policial.

NO CANTAGALO

Motocicleta foi recuperada
Foi recuperada por volta do
meio-dia de segunda-feira (30),
na Avenida José Nápoli, Jardim
Araucária III, motocicleta Honda
CG 125 Titan ks, de cor verde,
ano 2003, placa ALA-7476, furtada no dia anterior no bairro Cantagalo, em Castro. Após denúncia,

policiais militares realizaram diligências em uma residência e localizaram a motocicleta. No local, em
contato com o morador, um jovem
de 18 anos, o mesmo confessou
aos policiais que havia furtado a
motocicleta. Ele foi preso e encaminhado para a 43ª DRP.

NA COMPANHIA DA MÃE

Menor é pego ao volante
Durante patrulhamento pela
Rua XV de Novembro, centro de
Castro, equipe policial abordou
um veículo Ford Ka sendo conduzido por um adolescente. Foi
no sábado (28), por volta das

14h40, e a sua mãe também
estava no automóvel. Feitas as
notificações de trânsito, o automóvel foi recolhido ao pátio da 3ª
Companhia da PM e os envolvidos
encaminhados até a delegacia.

NO CANTAGALO

Homem de 31 anos some
A polícia castrense busca informações que levem a um homem
de 31 anos, visto pela última vez
na Travessa José Pianoski, Bairro
Cantagalo, em Castro.
Identificado como sendo
Michel josé Bueno da Silva, suas
características físicas são pele
branca, cabelos castanhos e calvo,
olhos castanhos, altura 1.65, peso

85 kilos. Segundo sua esposa, ele
saiu de casa por volta das 16 horas
de quinta-feira (26) e não retornou. Quando saiu estava trajando
camiseta de cor cinza, calça jeans
e tênis de cores vermelho e preto.
Policiais militares realizaram
buscas em possíveis paradeiros,
mas até o momento sem êxito na
sua localização.

CARAMBEÍ

Preso suspeito de roubar
Carambeí - Após denúncia anônima, policiais militares
abordaram e prenderam por
volta das 11 horas de sexta-feira
(27), na Avenida das Flores, em
Carambeí, um rapaz de 19 anos,
suspeito de ter furtado uma resi-

dência. Também foi abordado um
veículo, onde foi localizada uma
garrucha calibre 32 e um aparelho celular sem procedência definida. Ambos os envolvidos foram
encaminhados até a delegacia
para as providências.

PALMEIRA

Ferido gravemente na cabeça
Palmeira - Um homem agredido a pauladas, com ferimentos
graves na região da cabeça, deu
entrada em no Hospital Santa

Casa, de Palmeira. Trazido pelo
Siate, a ocorrência foi registrada
por volta das 19h35 de sábado
(28).
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'Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo
de vencer é tentar mais uma vez'. Thomas Edison
Divulgação Marcos Bastos

Carla

Divulgação

Divulgação

A bela castrense
Carla Rogoski
sendo muito
cumprimentada
pela estreia de
idade nova.
Felicidades!

A quarta-feira (2)
especial para
o empresário
Claudio Kugler
que reserva a
data para
receber
cumprimentos
de aniversário
de amigos
e parentes

O Rotary Club de Ponta Grossa Vila Velha realizou dia 25
de setembro, na Fazenda Pedra Verde, o Praça Mais
Distinta, evento que homenageia os soldados no primeiro
ano de exército. Romualdo Camargo, presidente do
clube, General Márcio de Souza Nunes Ribeiro,
comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e os
soldados homenageados Matheus Czajka, do Esquadrão
de Comando; Alexandre Henrique de Castro, do 13º
BIB; Gabriel Terleski de Camargo ,do 3º RCC e Amauri
Cesário de Souza, do 25º Pelotão da Polícia do Exercito
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Jorge Agudelo Franco,
governador do Distrito
4730 de Rotary International
realizou visita oficial ao
Rotary Club de Ponta
Grossa Lagoa Dourada.
José Eli Salamacha,
vice-presidente do clube
realizou a entrega da
doação de um cheque
para a Campanha Pólio Plus
Em ritmo de aniversário, a empresária Elizabeth
Binotto Bazzo, da Vinícola Urupema, na foto com
a filha Lais Binotto Bazzo. Muitas felicidades!

A empresária Eliane Penteado,
leia-se Hotel Santa Fé, recebendo
felicitações de aniversário

Luiza Ferreira Campagnoli será muito
cumprimentada nessa quinta-feira (3),
quando estará comemorando seus 10 anos.
Destacada aluna do Colégio Neo Master
- Positivo, é filha do casal Adriana
e Ciro Campagnoli. Parabéns!
Divulgação
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General Alcides Valeriano de Faria
Junior, primeiro militar brasileiro a
assumir um posto de comando
nos EUA, sub-comando de
Interoperabilidade do Exército Sul
Americano, na Flórida, recebe
felicitações de aniversário no dia
06 de outubro. Muitas felicidades!

A gatíssima Gabriella Sumikawa, reserva
essa quarta-feira (2) para receber muitos
parabéns pela estreia de seus 10 anos.
A badalada festa chamada Neon Party Panda
acontece no espaço Fest Well. Ela é filha
de Anderson e Marcella Sumikawa. Sucesso!
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01/10

Andréia Dalazuana
Ângela Menarim
Daniele Vaz Barbosa

02/10

Durante a visita oficial ao Rotary Club de Ponta Grossa
Lagoa Dourada, o governador do Distrito 4730 de Rotary
International Jorge Agudelo Franco e integrantes do clube
visitaram o Operário Ferroviário Esporte Clube e foram
recepcionados pelos dirigentes. O clube, em parceria
com o Instituto Mundo Melhor, mantém ônibus equipado
para realização de cursos, que tem entre os
alunos, os jogadores de base do OFEC

Augusto P. Colling, Claudio
Kugler, Delmar Pimentel,
Branca Flores dos Santos,
Luiz Gustavo Rolim, Kássia R.
B. Klempovus, Roberto Brisky

03/10

Christofer Kamada
Reinaldo de Quadros, Raul
Paulo Neto, Marcus Silva
Nelson Iksuda

