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Rainha do tráfico
termina presa

Divulgação /Agroleite

PARCERIA

Comitiva Agroleite
retornou da
França com título
O Agroleite, evento de caráter técnico e considerado como
a vitrine da tecnologia do leite
no Brasil, acaba de encerrar
sua primeira participação em
um evento internacional. Pela
primeira vez neste ano, a feira
expôs no Sommet de L’élevage,
na França. O evento foi realizado entre os dias 2 e 4 de outubro, na cidade de Clermontpágina 4
Ferrand.

CCC conclui
conservação
de acervo
página 5

Mulher de 50 anos foi presa por
policiais militares de Jaguariaíva. Ela
foi detida após denúncias sobre a prática de tráfico de drogas, quando foi
flagrada com quantidade considerável
de drogas, além de armas, dinheiro e
uma balança de precisão.
página 9

Divulgação
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SÁBADO É DIA DE HOMENAGEAR NOSSA SENHORA APARECIDA

Santa recebe homenagem
Divulgação / Renato de Oliveira

Mais de 60 crianças
dão o seu recado
Nas mãos das crianças o
mundo vira um conto de fadas,
porque na inocência do sorriso
infantil, tudo é possível, menos
a maldade. Crianças são anjos,
são pedaços de Deus que caíram do céu para nos trazer a luz
viva que há de fazer ressuscitar
a verdade que vive escondida
em cada um. Com essa mensagem, o Página Um News traz
páginas 6 e 7
o recado delas.

EM PALMEIRA

Encontro
de carros
clássicos
será dia 20

mILHARES de fiéis lotaram o Parque Lacustre no ano passado

Neste sábado (12), devotos da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, terão a oportunidade de participar
de uma missa especial, em homenagem à santa, que será realizada no Parque Lacustre. A celebração faz parte da 3ª Castro Cidade
Alegria, evento promovido pela Prefeitura de Castro, por meio da Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, em alusão
ao dia da criança e da padroeira. Marcada para começar às 9 horas, a missa contará com a participação das quatro paróquias da
página 5
cidade: Sant’Ana, Nossa Senhora do Rosário, Perpétuo Socorro e São Judas Tadeu.
Divulgação
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NO DOMINGO

Biblioteca Municipal Gerson propõe revisão
comemora 54 anos ao código tributário
No domingo (13), a Biblioteca Municipal Historiador Luiz Leopoldo Mercer
comemora 54 anos de anos
de existência. Celebrando a
data, a coordenação promove
programação que conta com a
premiação para leitores destaque deste ano e o cantinho da
leitura, que também esteve em
toda a programação. página 4

Gerson Sutil usou a tribuna

Na última sessão da Câmara Municipal de Castro, o vereador Gerson Sutil apresentou proposta
de revisão ao Código Tributário Municipal, através
do requerimento 274/2019. O parlamentar solicitou ao Executivo do Município estudos técnicos
para elaboração de um projeto de lei com diversas
mudanças ao Código Tributário Municipal e Planta
Genérica de Valores (PGV), que serve de base para
página 3
o cálculo do IPTU, ITBI, e outros.

ENCONTRO na capital federal

'Modernização de
aeroporto' na capital
Comitiva de paranaenses, liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, esteve
nesta terça-feira (09) em Brasília para tratar da
ampliação e modernização do Aeroporto de Ponta
Grossa. Na reunião com Eduardo Henn Bernardi,
diretor de investimentos da Secretaria da Aviação
Civil, o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel,
entregou o projeto para o início da obra, cujo
página 3
orçamento é de R$ 35 milhões.

O Dia das Crianças está chegando e o CCC está
preparando uma SURPRESA MAIS QUE ESPECIAL para
nossos pequeninos! Neste final de semana, no período
da tarde, estaremos com brincadeiras, jogos e atividades recreativas para as crianças. Esperamos você e a
sua família.
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DIA DAS CRIANÇAS

EDITORIAL

O dia das crianças
é um dia especial.
O amor, a alegria
e às vezes o material.
O papai e a mamãe,
sei que trazes alegria.
É por isso que espero
ansioso por este dia.
Para aqueles que me aguardam,
sei que vens com promissão.
Transbordando os lares que passa
com amor no coração.
Mas aqueles pais que trabalham,
quase estando na escravidão
e que passam dias e noites
tentando um ganha-pão,
talvez os seus filhos à noite
te recebam com decepção.
Quando abrirem o pacote e verem
o tamanho da desilusão,
pois o sonho foi desfigurado
por um prato de arroz e feijão.
Esperança, brinquedo e paz.

DEVOÇÃO
Todos os anos no dia 12 de outubro, os brasileiros se voltam para a imagem da padroeira, Nossa
Senhora da Conceição Aparecida. Ela entrou para a
história do povo brasileiro de uma forma inusitada,
discreta, aquela imagem pequena, de uma mulher
negra, e que hoje tem milhares de fiéis devotos pelo
Brasil inteiro. Para homenagear, agradecer, pedir
e novamente mostrar sua devoção à santa, Castro
terá mais uma vez a missa especial, com a união das
quatro paróquias da cidade. A celebração será no
sábado (12), às nove horas, no Parque Lacustre.
Geralmente o local fica lotado e se faz uma bonita
festa, onde diferentes pedidos e agradecimentos se
misturam, numa mesma emoção e fé. Que a padroeira do Brasil acolha os pedidos destes castrenses e
interceda pelo nosso município, assim como intercedeu por aqueles pescadores que em 1717, resgataram sua imagem do Rio Paraíba!

Feliz Dia das Crianças!
RAFAEL O. LEME

A política binária nas redes

Informe Publicitário

* Rubens Bueno

Revolução Tecnológica
também na construção
A
humanidade
vivenciou
importantes revoluções – tais
como a Francesa, que instituiu os
conceitos de democracia que vigoram na maior parte das sociedades
atuais; e a Industrial, que inovou
os modos de produção e de trabalho. Elas mexeram com a História
e transformaram o modo como as
pessoas viviam e se relacionavam.
Podemos afirmar hoje que somos
privilegiados por estarmos vivendo
um novo momento revolucionário,
propiciado pelas transformações
que a inovação tecnológica tem
provocado em nossa sociedade.
Soluções que eram projetadas
no passado como devaneios da
ficção fazem parte de nosso dia
a dia. A Revolução Digital está
mexendo com a forma com que nos
comunicamos, nos relacionamos
socialmente, como estudamos, nos
divertimos e, especialmente, trabalhamos.
Tarefas muito complexas – que
demandavam grandes esforços,
intrincado planejamento, mobilização de inúmeras pessoas, coordenação e execução muitas vezes
intuitivas e raramente eficientes
– hoje são realizadas com o apoio
eficaz de soluções tecnológicas
que otimizam o tempo de realização, geram economia de materiais,
reduzem custos, melhoram a produtividade e multiplicam fatores
como eficiência e resultados.
Um dos exemplos de solução
que tem transformado significativamente o setor da construção
civil é o que convencionou-se chamar de BIM (Building Information
Modeling, ou Modelagem da Informação da Construção). Trata-se
de uma metodologia inteligente
que integra softwares, hardwares e profissionais envolvidos nos
empreendimentos, permitindo uma
gestão eficiente das construções e
redundando em uma redução de
custos, que bate na casa dos 30%
em alguns casos.
Ao recorrer ao BIM – sistema
que permite vislumbrar os projetos
como um todo –, os gestores de
obras ganham muito mais eficiência, já que sua utilização facilita a
indicação das necessidades exatas
de materiais demandados a cada
construção, as melhores soluções
técnicas para atender às necessidades dos projetos e integra em
um ambiente digital todos os setores envolvidos, desde os projetis-

* Sylvio Mode

tas, passando pelos responsáveis
por compras e engenheiros que
trabalham na execução do plano.
Tudo isso somado gera agilidade,
redução de intercorrências e tempo
gasto, especialmente, corte de custos e de desperdícios de materiais
e recursos.
É sabido também que vivemos
um momento em que a economia
de recursos – sejam eles financeiros, estruturais ou ambientais – é
um dos princípios basilares da atividade humana responsável. Desta
forma, toda solução que contribua
para minimizar os efeitos de práticas sabidamente impactantes ao
ambiente deve ser valorizada e
amplamente utilizada.
A utilização de sistemas BIM
por empresas da construção civil
e projetistas vem sendo a cada dia
mais comum, promovendo ganhos
de eficiência significativos. Aqui
vale destacar que, ao final do mês
de agosto deste ano, o governo
federal reinstituiu oficialmente o
Comitê Gestor da Estratégia do
BIM, que terá a responsabilidade
de deliberar sobre a implementação de ações para que, até 2021,
determinadas obras públicas adotem obrigatoriamente o BIM em
seu desenvolvimento.
Independentemente da nova
regulação que demandará a utilização do BIM em projetos de obras
públicas, essa solução tecnológica
já possui reconhecimento público
sobre sua eficiência e contribuição para melhorar a indústria da
construção civil. Hoje, o BIM já é
utilizado no Brasil, especialmente
por grandes companhias do setor,
e é crescente seu aproveitamento
por players de menor porte do
mercado.
Não há dúvidas de que a existência humana está sendo mais uma
vez transformada por uma revolução. Aproveitar o que de melhor a
Revolução Tecnológica tem a contribuir para a sustentabilidade de
nossa sociedade é, portanto, uma
decisão inteligente e que tende a
propiciar a todos as melhores e
mais responsáveis experiências.
Isso vale para a construção civil,
para outros segmentos econômicos e para toda a humanidade.
Transformar, nesse sentido, é, sem
dúvida, sinônimo de melhorar.

A implantação do sistema binário foi sem dúvida um marco na
evolução tecnológica mundial. Possibilitou uma verdadeira revolução
da informática e colocou o mundo
na palma de nossa mão. Os códigos binários que transitam hoje por
nossos smartphones são a base de
um canal de comunicação de poder
imensurável. No entanto, seu uso é
capaz, ao mesmo tempo, de promover enormes avanços, mas também
retrocessos.
Na política essa evolução tem
reflexos preocupantes, principalmente nas discussões travadas pelas
redes sociais. Em muitas ocasiões,
temos a impressão de que o sistema
binário se incrustou no pensamento
dos usuários dessa tecnologia. Em
grande parte, seja qual for o tema, o
resultado é 0 ou 1, certo ou errado,
contra ou a favor, herói ou vilão.
O debate está sendo deixado de
lado. Ódio e intolerância se alastram.
E as diferenças, tão fundamentais
para a construção de uma sociedade
mais justa e saudável, se tornaram
motivos para um confronto direto,
desrespeitoso, e que vai além de
qualquer parâmetro mínimo de civilidade. A política se tornou batalha
campal nas redes, onde vale desde
a desqualificação do adversário até a
propagação de mentiras e promoção
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12 de Outubro

Dia de festa que se desloca pelo Brasil nas asas do feriado nacional
para homenagear nossa Senhora Aparecida e lembrar o Dia da Criança.
Segundo os relatos, a imagem de Nossa Senhora, surgiu das águas
do Rio Paraíba, e com o passar do tempo foram crescendo as devoções
pela Santa, em razão disso, construiu-se uma capela para os devotos.
Em 1930, o Papa XI proclama padroeira do Brasil.
Mas, os olhos da fé dos fiéis aumentaram e tem-se então a construção de uma igreja que se transforma em um ponto de luz para as
grandes romarias religiosas, transformando a igreja em uma grande
Catedral, conhecida como Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no município de Aparecida.

Eu comemoro a
festa e o Dia das
Crianças com
água do
Rio Iapó

* Rubens Bueno é deputado
federal pelo Cidadania
do Paraná.
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Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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CASTRO E REGIÃO

Mensal:
Semestral:
Anual:

DE

11/10 - Dia do Deficiente Físico / Dia do Teatro Municipal
Dia Internacional da Menina
12/10 - Dia de Nossa Senhora Aparecida / Dia da Criança
Dia do Atletismo / Dia do Corretor de Seguros
Dia do Descobrimento da América (1492)
Dia do Engenheiro Agrônomo / Dia do Mar
Dia Nacional da Leitura
13/10 - Dia do Fisioterapeuta / Dia do Terapeuta Ocupacional
14/10 - Dia Nacional da Pecuária

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

de campanhas de destruição de reputações. A meta é a desconstrução.
E a política é a arte de se construir consensos. É assim desde o
início da história da humanidade.
Pouco se aprende com os iguais. As
diferenças, o que o outro sabe e eu
não sei, o pensamento divergente
são fundamentais para a evolução
humana.
Como se tornou uma ferramenta poderosa, o comportamento
das redes por vezes se transfere
para as casas legislativas e para as
discussões em diversos poderes.
Quem xinga mais e acua o adversário parece obter uma vitória. Pura
ilusão. Trate-se de uma postura que
dificulta cada vez mais a solução de
problemas e afasta campos políticos
que poderiam interagir, amigos que
não mais se abraçam e famílias que
se distanciam.
O pensamento binário não é
bom conselheiro. Existem outras
inúmeras fórmulas de relacionamento mais eficazes para a evolução
não apenas da política, mas de toda
a relação humana.
A tecnologia é bem-vinda, mas
ainda precisamos pensar.
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Temperatura
29

Umidade

ºC

12 ºC

95%
37%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

21/09

31

ºC

15 ºC

90%
33%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
22/09

31ºC
18 ºC

69%
27%

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

Segunda
23/09

REDAÇÃO

Clima

24 ºC
15 ºC

83%
39%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 10/10/2019
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CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E PLANTA GENÉRICA DE VALORES

Vereador Gerson propõe mudanças
Diversas
alterações
fazem parte
da proposta

a sua equipe para nos enviar o
projeto de lei com mudanças, o
mais breve possível”, finalizou
Gerson.

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Divulgação

Na última sessão da Câmara
Municipal de Castro, realizada
na quarta-feira (9), o vereador
Gerson Sutil apresentou uma
proposta de revisão ao Código
Tributário Municipal, através do
requerimento 274/2019. O parlamentar solicitou ao Executivo
do Município estudos técnicos
para elaboração de um projeto
de lei com diversas mudanças
ao Código Tributário Municipal
e Planta Genérica de Valores
(PGV), (que serve de base para o
cálculo do IPTU, ITBI, e outros).
Na ocasião, diversos profissionais e interessados no tema
acompanharam o discurso do
vereador, feito na tribuna da Casa
de Leis. Além de munícipes, estiveram na sessão diversos contadores, comerciantes, servidores
da Prefeitura, produtores rurais,
e representantes de instituições
como Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro), Sindicato do Comércio
Varejista de Castro (Sindicastro) e Cooperativa Castrolanda.
O vereador destacou também a
presença do contador castrense
Tiago Lammers. “Tive uma felicidade imensa quando avistei o
querido professor senhor Tiago
Lammers, acredito que o contador mais experiente de nossa

Gerson acredita que projeto contribuirá com desburocratização
cidade. Que honra foi pra mim
vê-lo no plenário com sua idade
avançada e interessado neste
assunto tão importante, e que
meche com todo o cidadão castrense”.
O parlamentar acredita que
sua proposta agradará comerciantes, profissionais autônomos, representantes comerciais,
entidades sem fins lucrativos,
contadores e, principalmente ao
contribuinte, porque segundo
ele, irá desburocratizar o sistema
de concessão de alvarás. “Neste
assunto alvará precisamos urgentemente repaginar o mecanismo
atual de emissão. Em minha
opinião estamos atrasadíssimos
em comparação com outros
municípios, como Ponta Grossa,
precisamos nos modernizar, ter
agilidade no acesso deste serviço
via sistema, otimizar as informações prestadas pelo contribuinte.

Da Assessoria
O presidente Jair Bolsonaro
(PSL) sancionou na terça-feira
(8), Projeto Lei dos deputados
Aliel Machado (PSB), Alessandro
Molon (PSB-RJ) e outros, que
determina a imediata apreensão
de arma de fogo de homens que
respondem a processo por agressão contra a mulher (PL 17/19).
Para Aliel, independente de
questões partidárias ou políticas,
que infelizmente atrapalham muito
o debate no país, essa é uma grande
vitória para todos, menos para os
agressores de mulheres. “Percebemos no país um aumento muito
significativo no número de agressões contra mulheres. Isso porque
elas estão denunciando mais. Mas
algumas ainda não denunciam
por medo inclusive de ser morta.
E este projeto vai encorajá-las a
denunciar, porque retira a arma do
agressor”, analisou Aliel.
Para ele é preciso endurecer
a lei para evitar mais casos absurdos. “Precisamos ampliar as
medidas de segurança para elas,
porque muitos casos começam
com agressões verbais, agressões
físicas, até chegar ao feminicídio.
Nós já apresentamos anteriormente um projeto para tornar
ficha-suja agressores de mulheres”, defendeu ele.
De acordo com Molon, a Lei
tem como objetivo aumentar a
proteção das mulheres em relação
ao enorme número de armas de
fogo em circulação no país. “Propusemos a alteração da Lei Maria
da Penha para prever a suspensão
do registro e do porte de arma de
fogo do agressor entre as medidas protetivas previstas naquele
diploma, de modo a prevenir o
feminicídio”, explicou.
Além dos citados, também
são autores do projeto os deputados Luciano Ducci (PR), Danilo
Cabral (PE), Felipe Rigoni (ES),
Bira do Pindaré (MA) e João
H. Campos (PE) e a deputada
Liziane Bayer (RS).

* Com assessoria

NO TCR-PR

CONTRA AGRESSORES

Bolsonaro
sanciona projeto
de Aliel e Molon

O poder público não pode ser o
empecilho para o cidadão exercer sua atividade profissional,
mas sim deve ser o parceiro.
Precisamos confiar na boa fé do
contribuinte/e ou comerciante”,
ressaltou o vereador.
Segundo Sutil, o objetivo da
proposta é alcançar o que chama
de justiça tributária em Castro.
“A idéia da matéria é única de se
aproximar cada vez mais de uma
justiça tributária em nosso município”. A proposta do vereador
deve chegar agora ao Executivo,
para estudos, e se resultar em um
projeto de lei, quando retornar à
Câmara Municipal, passará por
tramitação nas comissões internas e posteriormente, por discussão e votação em dois turnos
no plenário da Casa. “Não tenho
dúvidas de que o prefeito Moacir dará a importância necessária à matéria, e pedirá agilidade

Algumas alterações
sugeridas
Facilidades no parcelamento
e re-parcelamento de dívida
ativa; mais coerência nos critérios de isenção do IPTU; alteração da base de cálculo de IPTU
para a taxa de lixo industrial;
auto lançamento da renovação de
alvará; regulamentação da progressividade do IPTU; inclusão
de prazo para a renovação das
isenções e imunidades; facilitação na concessão de alvará para
local compartilhado para atividades diferentes; isenção da taxa
de alvará eventual; taxa da Vigilância Sanitária e preços públicos
a entidades sem fins lucrativos;
mudança na forma de cobrança
da coleta do lixo; redução no
custo de alvarás para grandes
eventos; definição de quem é o
sujeito passivo do IPTU; maior
rigor nas penalidades de infrações para os bancos; alteração
no valor do metro quadrado territorial nos cadastros antigos;
aprimoramento da redação do
art. 137; prazo para regularização de alvará para atividade
em imóvel locado com situação
irregular - (responsabilidade do
locador); suprimir artigo constante da multa de 30 dias antes
do vencimento para dar entrada
na renovação do alvará e criação
de alíquota de IPTU para imóveis com destinação mista (residencial e comercial), entre outras
sugestões.

Prefeito tem contas de 2015 aprovadas
Da Assessoria
Palmeira - A Primeira
Câmara do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná (TCE-PR)
realizou sessão na segunda-feira
(7), onde uma das pautas foi a
prestação de contas do prefeito,
Edir Havrechaki, em referência
ao exercício de 2015 na gestão
do Município de Palmeira.
Em seu relatório, o conselheiro,
Fernando Augusto
Mello Guimarães, apontou que
a alegada falta de aplicação do
mínimo de 95% de recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb) no exercício da arrecadação e também
a alegada ausência de aplicação
do mínimo de 60% dos recursos
do Fundeb na remuneração do
magistério foram os principais
pontos analisados.
Após analisar as justificativas
apresentadas pelo Município de

Palmeira, Guimarães, concluiu
que um erro originado na administração de 2012, anterior à do
prefeito Edir Havrechaki, causou
um ‘efeito dominó’ nas contas dos anos seguintes. “O que
se demonstra neste processo é
uma diferença de contabilização
no valor de de R$ 216 mil causada em 2012, como superavit
na conta Fundeb. Ou seja um
superavit irreal”, detalhou o conselheiro.
Como Guimarães pontuou, o
superavit fictício criado em 2012
“mascarou as contas”, e repercutiu nas contas de 2013 a 2015.
“Os interessados anexaram os
processos administrativos disciplinares em relação a apurar os
responsáveis por essa falha, em
2012. Considerando esse superavit fictício verifica-se que foram
transferidos para remunerações
dos profissionais da educação
básica não 57.86%, mas sim
61.05%, com este novo cálculo”,
comentou Fernando.

Já em relação à aplicação
mínima de 95% do Fundeb no
exercício da arrecadação, o autor
do relatório verificou que na verdade apenas 4.52% do recurso
não foi aplicado no exercício analisado. O que é permitido, tendo
em vista que “é possível deixar
até 5% deste recurso para aplicação no primeiro trimestre do
exercício seguinte”, disse Guimarães.
“Entendo que existe razão ao
interessado em relação a essas
diferenças causadas por um erro
de contabilização. Um estorno
que foi feito e a dívida já tinha
sido paga. Por isso, entendo
como meu parecer pela regularidade com ressalvas da prestação
de contas do senhor, Edir Havrechaki, no exercício de 2015,
concluiu o autor do relatório.
Após a apresentação do conselheiro Guimarães, o relatório
demonstrado foi aprovado pelo
presidente da Primeira Câmara
de TCE-PR, Fábio Camargo.

AEROPORTO DE PONTA GROSSA

Projeto que moderniza está na capital
Comitiva de paranaenses,
liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, esteve
nesta terça-feira (09) em Brasília
para tratar da ampliação e modernização do Aeroporto de Ponta
Grossa, nos Campos Gerais. Na
reunião com Eduardo Henn Bernardi, diretor de investimentos da
Secretaria da Aviação Civil, órgão
ligado ao Ministério da Infraestrutura, o prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel, entregou o projeto executivo, plano de trabalho,
além de todas as licenças para o
início da obra, cujo orçamento
está estimado em R$ 35 milhões.
Ponta Grossa busca recursos
federais para realizar investimentos no Aeroporto Municipal
Comandante Antonio Amilton
Beraldo, mais conhecido por
Aeroporto Sant’Ana. Entre as
ações, estão melhorias no terminal

de passageiros, estacionamento
de veículos, taxiway (espaço para
deslocamento em solo ou manobra de aeronaves), pátio e área de
giro de aeronaves. O aeroporto
foi reinaugurado em 2016.
“Ponta Grossa é um importante polo industrial do Estado,
que vem crescendo consideravelmente. Precisamos melhorar as
condições do aeroporto até para
servir de opção aos terminais de
Curitiba”, destacou o governador.
O prefeito Rangel disse acreditar que poderá lançar o edital
da obra ainda neste ano. “Estamos otimistas. Seria um grande
presente para Ponta Grossa”,
afirmou. “Não há mais nenhuma
questão técnica a ser resolvida.
Aguardamos a liberação da Anac
para encaminharmos a licitação”,
acrescentou.
Eduardo Henn Bernardi des-

tacou o fato de o projeto estar
bastante adiantado. “Geralmente
o pessoal quer a liberação dos
recursos, mas não tem projeto. Aí
o negócio não anda e a população cobra. Não é o caso de Ponta
Grossa”, disse ele. “De nossa
parte também está tudo bem
adiantado”, completou.
Movimento
De janeiro a setembro de
2019, o Aeroporto de Ponta
Grossa registrou 37.804 embarques e desembarques de passageiros, valor 27% maior que nos
nove primeiros meses do ano passado. No mesmo período, o saldo
foi também positivo no número
de voos comerciais na linha área
Ponta Grossa – Campinas, com o
aumento de 204 voos em 2018,
para 270 em 2019, totalizando
um acréscimo de 32% na oferta.

DERRUBAR O VETO
O deputado Giacobo (PL-PR) já avisou aos conselhos federais e regionais de serviço social e psicologia que vai "lutar para
derrubar" o veto integral do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que prevê o atendimento dos profissionais das duas
áreas nas escolas da rede básica de ensino. O Paraná tem mais
de 10 mil escolas, 20,5 mil psicólogos e 7,5 mil assistentes
sociais. "A presença desses profissionais são fundamentais nas
escolas na realidade em que vivemos hoje".
Divulgação

FÓRUM AMBIENTAL
O ex-prefeito de Maringá,
Silvio Barros (PP), é o principal palestrante do 1º Fórum
dos Conselhos Municipais
do Meio Ambiente que será
realizado em Londrina na
próxima segunda-feira, 14.
Silvio Barros vai falar sobre
os “Desafios da sustentabilidade na Agenda 2030 da
ONU e o papel dos conselhos
de meio ambiente”. O fórum
terá dois talk shows com os
cases de sucesso dos conselhos de Guarapuava, Ponta
Grossa, Maringá, Apucarana,
Foz do Iguaçu e Paranaguá.
100% BOLSONARO
O deputado Filipe Barros
(PSL) acredita que não vai
perder o cargo de vice-líder
do partido e nem como membro da Comissão de Legislação Participativa na Câmara
dos Deputados, conforme
aventada pela direção nacional da sigla. "Sou 100% Bolsonaro", avisa Filipe Barros
que seguirá o presidente para
qual partido escolher.
CESSÃO ONEROSA
Os 399 municípios do
Paraná vão receber R$ 714,
milhões como bônus da cessão onerosa resultado do
megaleilão do pré-sal. O
maior montante (R$ 32,5
milhões) ficará com Curitiba. Oito cidades - Foz do
Iguaçu, Cascavel, Maringá,
Ponta Grossa, Londrina, São
José dos Pinhais, Colombo
e Guarapuava - vão receber
R$ 8,1 milhões. Ao Estado
caberá R$ 494,4 milhões.
O dinheiro poderá ser usado
para abater dívidas da previdência e para investimentos.
Os cálculos são da Confederação Nacional dos Municípios.
SAÍDA HONROSA
Os procuradores da Lava
Jato já discutem uma “saída
honrosa” para Deltan Dallagnol, principal coordenador
da Operação em Curitiba.
A proposta que ganha corpo
é promovê-lo a procurador regional para atuar na
segunda instância do MPF.
Agora só falta combinar com
Dallagnol que precisa se candidatar à vaga.
DESAFIOS
O secretário Sandro Alex
(Infraestrutura e Logística)
disse que um dos maiores
desafios do Paraná está na
infraestrutura. E, no caso
do Norte Pioneiro, especialmente na PR-092. “Queremos ser o governo que
conseguiu equacionar o problema da PR-092”, disse. A
rodovia é uma das vias priori-

tárias contempladas no banco
de projetos do Estado. “O
governador (Ratinho Junior)
quer trazer mais indústrias
para o Norte Pioneiro, porque onde tem indústria o IDH
sobe, mas para isso é preciso
investir em infraestrutura”,
reforçou.
HOSPITAL REGIONAL
O prefeito Claudemir
Romero Bongiorno (MDB)
apresentou o projeto arquitetônico do Hospital Regional
de Cianorte que será construído a partir de 2020. O
hospital terá 12.5 mil metros
quadrados de área, 242 leitos, custará R$ 53 milhões
e entrega está prevista para
2022.
LICENÇA-PRÊMIO
Ficou para terça-feira,
15, na CCJ, a discussão das
32 emendas apresentadas ao
projeto de lei que trata fim
das licenças especiais dos
servidores públicos estaduais.
No primeiro turmo, o projeto
foi aprovado 39 a 12. A proposta do Governo do Estado
prevê que, a partir de agora,
a conversão da licença prêmio
para uma licença capacitação.
MARCHESE
EM MARINGÁ
O deputado Homero
Marchese (Pros) adiantou
que estará mais presente em
Maringá, onde é pre-candidato a prefeito. Marchese
já estuda nomes que podem
compor sua chapa na vice
e para vereadores. Além do
Pros, o deputado já assediado
por alguns partidos.
NA FINLÂNDIA
Três ativistas paraguaios
que estavam no Uruguai
depois de perderem status de
refugiados no Brasil já estão
na Finlândia. “O Brasil não
será mais refúgio para estrangeiros acusados ou condenados por crimes comuns
(no caso, extorsão mediante
sequestro). A nova postura é
de cooperação internacional
e respeito a tratados. Aqui
não é terra sem lei", disse o
ministro Sergio Moro (Justiça
e Segurança) após a expulsão
dos paraguaios.
VARGAS CONDENADO
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto
Alegre, confirmou a segunda
condenação por lavagem
de dinheiro do ex-deputado
André Vargas (ex-PT na Operação Lava-Jato. O TRF manteve a pena em seis anos de
reclusão.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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COMITIVA AGROLEITE RETORNA DA FRANÇA

Agroleite
recebeu título
oficial de evento
parceiro
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O Agroleite, evento de caráter técnico e considerado como
a vitrine da tecnologia do leite no
Brasil, acaba de encerrar sua primeira participação em um evento
internacional. Pela primeira vez
neste ano, a feira expôs no Sommet de L’élevage, na França. O
evento foi realizado entre os dias
2 e 4 de outubro, na cidade de
Clermont-Ferrand.
Na quarta-feira (9), a reportagem conversou com a coordenadora do Agroleite, Leila Gomes,
que avaliou a primeira participação
da feira brasileira em terras estrangeiras, e falou da movimentação no
espaço Agroleite, ao longo dos três
dias de feira. “O balanço dessa participação internacional pela primeira
vez é muito positivo para o Agroleite. Além das reuniões no espaço
internacional, o estande Agroleite
foi bastante visitado. Também despertamos o interesse de empresas
da França e de outros países, em
conhecer o Agroleite e estabelecer
negócios”, explica.
De acordo com ela, expor no
Sommet de L’élevage também foi
uma oportunidade de divulgação,
da Cooperativa Castrolanda, organizadora do Agroleite, do evento
em si, e das possibilites de negócios existentes no Brasil. “Acho
que o principal ponto desta participação foi a oportunidade, de num
só espaço falarmos do Agroleite,
da Castrolanda, do agronegócio e
do cooperativismo do nosso país,
para empresas e produtores, aos
quais apresentamos o nosso país,

explorando a responsabilidade
que temos como organizadores de
um evento importante em toda a
América Latina, de comunicar ao
mundo a nossa força no campo”,
ressalta.
Segundo Leila Gomes, além
de uma homenagem, recebida na
feira, os organizadores do Agroleite também trazem para o Brasil
mais experiência e a possibilidade
de novas parcerias, além do fortalecimento desta já existente, entre
os dois eventos. “Saímos felizes do
evento, recebemos uma homenagem da Sommet para o Agroleite,
com o título oficial de eventos parceiros. Uma relação firmada com
bastante expectativa e já aberta
às intenções futuras para divulgação das marcas. O salão Sommet
está na 28ª edição, alguns anos a
mais de experiência comparado ao
Agroleite, e sem dúvida, um dos
maiores eventos da pecuária europeia”, destaca.
Por fim, a coordenadora do
Agroleite também falou das percepções em relação à feira francesa e dos relevantes números
que fazem parte do evento. “A
Sommet de l’élevage é uma das
principais feiras internacionais de
pecuária. O número de visitantes
é expressivo, entre os três dias o
evento reuniu 96 mil pessoas e
destas, cinco mil internacionais,
de 90 países. É um evento com o
mesmo foco do Agroleite, ou seja,
totalmente técnico e alinhado aos
temas atuais do contexto, entre
bem estar animal, novas tecnologias, agroenergia e produção sustentável. Tem grande participação
de expositores tanto de animais
como empresas. São expostos dois
mil animais entre bovinos de corte
e leite, equinos e ovinos, 1.550
empresas expositoras entre genética, saúde animal, equipamentos
de ordenha, nutrição, sementes,
máquinas agrícolas, equipamentos para instalações, agroenergia,
enfim, um evento referência, e

com grandes oportunidades para
acompanhar de perto a pecuária
europeia”, finalizou.
Uma visão do
desenvolvimento no país
Também fez parte da comitiva
que esteve na França, representando o Agroleite, o presidente do
Sindicato Rural de Castro, Eduardo Medeiros Gomes. Ele também fez uma avaliação do que viu
na França, em termos de produtividade e competitividade.
Segundo Eduardo, os produtores franceses não são competitivos, o que estaria ligado
diretamente às regulações impostas pelo governo local. “Na França
os produtores protestam contra as
carnes do Brasil, Canadá e Argentina. Consequência do acordo
com o Mercosul e o Canadá.
Reclamam que não podem usar
os mesmos insumos que o resto
do mundo, porque o governo não
deixa e quer que toda a produção
seja orgânica. Os produtores com
quem conversamos reclamaram
que o tempo todo são vítimas de
novas proibições, estão sempre
na defensiva e preocupados com
o governo e os importados. Em
resumo, eles ganham pouco, não
conseguem crescer e enxergam um
futuro pior”, explicou.
Para o presidente do Sindicato
Rural, a situação deve ser olhada
com cautela pelos brasileiros. “O
governo está preocupado com os
empregos urbanos na indústria
e área de serviço que os acordos
vão trazer. Estes sim são setores
relevantes no PIB francês. A produção do leite poderia ser bem
maior, porém, aparentemente
gerar excedentes agrícolas para
exportação não é relevante, porque gera demanda por subsídios e
é contencioso no comércio internacional. Pelo visto, o problema para
nós não será a reprodução, e sim
a regulação que podem querer nos
impor por tabela”, finaliza.

LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA

Caminhada irá reforçar o tema
Carambeí - Outubro é o mês
de reforçar a luta contra o câncer de mama, com o movimento
conhecido como Outubro Rosa.
Para sensibilizar a população para
a luta contra os cânceres de mama
e do colo do útero, a Secretaria
Municipal de Saúde vai realizar,
no próximo dia 18, a tradicional
Caminhada Rosa, com concentração as 8h45, em frente ao Centro
Municipal de Saúde.
“Toda a comunidade está convi-

dada a participar, vamos percorrer
as ruas do Centro, acompanhados
pela Fanfarra Municipal, passando
pela prefeitura e após as mulheres
serão recepcionadas na Câmara
Municipal para assistirem palestra”, conta a Diretora do departamento de Saúde, Roseli Galdino
Cardoso. A palestra é organizada
pela Rede Feminina de Combate
ao Câncer de Carambeí e traz ao
município a Sra. Angela Zanlorenzi, do Hospital Erasto Gaertner,

e será apresentada as 10 horas e
às 14 horas.
No sábado (19), das 8 às 12
horas e das 13 às 16 horas será
realizada, na Unidade Básica de
Saúde Nova Holanda, coleta de
preventivos e exames das mamas,
“será solicitado mamografia em
mulheres acima de 50 anos e com
histórico familiar de câncer de
mama”, explica a diretora. Para
os exames é necessário apresentar
RG,CPF e Cartão SUS.

NESTE DOMINGO, EM TIBAGI

Biblioteca comemora 54 anos
Tibagi - No domingo (13), a
Biblioteca Municipal Historiador
Luiz Leopoldo Mercer comemora
54 anos de anos de existência.
Celebrando a data, a coordenação do espaço, em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), promove
uma programação que conta com
a premiação para leitores destaque
deste ano e o cantinho da leitura,
que também esteve em toda a programação da Semana da Criança.
Ao longo da semana, o cantinho da leitura foi um dos pontos
altos da atração.
Na segunda-feira (14), o hall
de entrada da Biblioteca será o
local para a premiação dos lei-

tores destaque de 2019. Neste
ano, quatro pessoas foram escolhidas nas duas categorias, juvenil
e adulto.
A Biblioteca foi criada pela
lei n° 440, de 13 de outubro de
1965, sancionada pelo então prefeito, Homero Taveli Campos, que
doou ao município o valor correspondente a quatro anos de seu
salário para aquisição do acervo.
Ele ainda doou mais de 100 títulos de sua coleção pessoal. Entre o
final de 1967 e início de 1968, foi
realizada uma campanha municipal
para angariar fundos para ampliação do acervo, o que gerou doações vindas de várias localidades.
No início, a Biblioteca teve

como sede provisória um espaço
anexo ao Pátio de Máquinas da
Prefeitura, mas em 1981, também na gestão de Homero Talevi
Campos, foi transferida para o
prédio onde fica atualmente. No
edifício, construído em 1913,
já funcionou a Escola Telêmaco
Borba, o Departamento de Cultura e a Câmara Municipal.
Atualmente o espaço conta
com mais de quinze mil títulos
no acervo, que estão disponíveis
para empréstimo, três mil leitores
cadastrados e ainda desenvolve
projeto de incentivo à leitura, as
Casas da Leitura. Para emprestar, basta ir até a Biblioteca e criar
sua carteirinha de empréstimo.

Divulgação / Agroleite

Percepções do
Sommet segundo
participantes
Esta foi a primeira participação do Agroleite num evento estrangeiro

DIA 20, EM PALMEIRA

Encontro de carros
clássicos será dia 20
Palmeira - No dia 20 a
praça Marechal Floriano Peixoto deve receber centenas de
veículos para a 2ª edição do
Encontro de Carros Clássicos e Antigos de Palmeira. Os
automóveis ficarão expostos ao
redor da praça e nas proximidades, em trecho da rua XV de
Novembro, das 9 às 17 horas.
Além de apreciar veículos
em excelente estado de conservação e também algumas
raridades, o público presente
poderá desfrutar de shows
musicais com bandas de rock e
pop, além de praça de alimentação.
Waldir Joanassi Filho,
secretário Municipal de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo
e Relações Públicas, destaca a
presença de público e o turismo
gerado pelo evento. “No ano
passado o Encontro de Carros
Clássicos atraiu centenas de
pessoas de outros municípios
e contamos com 140 veículos
inscritos. Estas pessoas que
visitaram nossa cidade potencializaram o turismo em Palmeira, ocupando grande parte
das vagas de hotéis, além de
movimentar outros setores
como gastronomia e transporte”, disse.
Os motoristas que inscreverem seus veículos no evento
receberão adesivo e certificado
de participação, além de concorrerem a premiação. Vale
ressaltar que as inscrições são
gratuitas e serão realizadas no
momento da chegada do veículo ao evento. Os 100 primeiros inscritos receberão brindes.
Quatro troféus serão entregues durante o Encontro: para o
carro mais antigo, para o grupo
com o maior número de carros

presentes, para o motorista
mais antigo e para a primeira
mulher que chegar dirigindo no
evento.
Em 2018 o público teve
a oportunidade de apreciar
automóveis fabricados desde a
década de 1920 até os anos
1990. O troféu de carro mais
antigo ficou com Celso Antônio Rausch, proprietário de um
Ford Phaeton 1929. A primeira
mulher a chegar dirigindo foi
Tiane Hernandes Carvalho e o
motorista mais velho foi Rozério Machado, nascido em 30 de
maio de 1944.
Durante o evento será proibido som automotivo, manobras
com os carros e churrascos no
local. O 2º Encontro de Carros
Clássicos e Antigos de Palmeira
é realizado pela Prefeitura
Municipal, através da Secretaria de Cultura, Patrimônio
Histórico, Turismo e Relações
Públicas e pelo grupo Antigomobilismo Palmeira, com apoio
da Baston Aerossol.
Ruas interditadas
Alguns trechos de ruas
localizadas nas proximidades e
no entorno da Praça Marechal
Floriano Peixoto serão interditados durante o dia do evento,
para a realização do 2º Encontro de Carros Clássicos e Antigos de Palmeira. Confira quais
são eles:
* Rua XV de Novembro,
entre as ruas Jesuíno Marcondes e Vicente Machado;
* Rua Juvenal Marcondes
Zanardini, entre as ruas XV de
Novembro e rua Coronel Vida;
*Rua Coronel Pedro Ferreira, entre a rua Vicente
Machado e a Praça Marechal
Floriano Peixoto.

LONDRINA SERÁ O ADVERSÁRIO

Operário perde
para o Paraná
Da Assessoria

Ponta Grossa - O Operário Ferroviário voltou a sofrer
nova derrota, desta vez diante
do Paraná Clube nesta terçafeira (8). A partida foi válida
pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e
terminou com placar de 1 a 0.
O Fantasma foi melhor no
primeiro tempo e criou chances, mas não conseguiu converter em gols. O adversário
abriu o placar no final da primeira etapa, aos 48 minutos,
com Bruno Rodrigues. No
segundo tempo, aos 12 minutos, o zagueiro Rodrigo recebeu o segundo cartão amarelo
e foi expulso. Mesmo com um
jogador a menos, o time da
casa buscou o empate, mas
não balançou as redes.
Em entrevista coletiva, o
treinador Gerson Gusmão falou
sobre o jogo. “Mais uma vez,
fizemos um primeiro tempo
melhor, mas acabamos não
vencendo de novo. Depois de
ficar com um jogador a menos,
as coisas ficaram mais difíceis
ainda. Mas nossos atletas foram
valentes até o final, só faltou um
pouco de calma. Estamos tristes com o resultado, pois merecíamos ao menos um empate.
Agora, precisamos juntar forças
para vencer a próxima partida
fora de casa.”
A equipe alvinegra volta a
jogar pela Série B no sábado
(12) contra o Londrina, às
16h30, no Estádio do Café.
Ação de Dia das Crianças
A Família Alvinegra, divisão
de projetos sociais do Operário, arrecadou brinquedos na
entrada do jogo de terça-feira
(8). As doações serão destinadas a instituições de apoio
assistidas pela Vara de Infância
e Juventude de Ponta Grossa.
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SÁBADO É DIA DE CELEBRAR NOSSA SENHORA APARECIDA

Castro repete homenagem à santa
Divulgação / Rádio Najuá

Missa está
marcada para
as 9 horas
de sábado
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Neste sábado (12), devotos
da padroeira do Brasil, Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, terão a oportunidade
de participar de uma missa
especial, em homenagem à
santa, que será realizada no
Parque Lacustre. A celebração
faz parte da 3ª Castro Cidade
Alegria, evento promovido
pela Prefeitura de Castro, por
meio da Diretoria de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura,
em alusão ao dia da criança e
da padroeira.
Marcada para começar às 9
horas, a missa contará com a
participação das quatro paróquias da cidade: Sant'Ana,
Nossa Senhora do Rosário,
Perpétuo Socorro e São Judas
Tadeu.
A reportagem ouviu o pároco
da matriz de Sant’Ana, padre
Martinho Hartmann, que falou
sobre esta celebração, a qual
chamou de bonita expressão
de fé da igreja e dos fieis. “Nós
queremos também ao celebrar
este dia de Nossa Senhora
Aparecida, rainha e padroeira
do Brasil, celebrar a fé que
nos une, como uma só igreja,
como irmãos, e como verda-

visitado do mundo, capaz de
abrigar até 45.000 fiéis e que
em média recebe mais de 10
milhões de pessoas por ano.
Padre Martinho Hartmann
também explicou sobre a devoção à Aparecida, e lembrou a
popular história de como a
imagem foi encontrada por
pescadores. “Na segunda quinzena de outubro de 1717, três
pescadores - Felipe Pedroso,
Domingos Garcia e João Alves
- que estavam pescando no Rio
Paraíba, colheram a imagem
de Nossa Senhora. Primeiro o
corpo e depois a cabeça. Depois
de pescarem esta imagem,
Felipe a levou para sua casa, e
permaneceu com ela até no ano

de 1732, depois ele a entregou
para seu filho, que construiu
uma pequena capelinha, a primeira capela de Nossa Senhora
Aparecida. O povo começou
então visitar a imagem, e todos
os sábados se reuniam para
rezar o terço e também as suas
devoções àquela imagem que
havia aparecido – por isso justamente, o nome de Aparecida.
A devoção foi aumentando, e
a capelinha que inicialmente
havia sido construída, precisou
ser ampliada, em 1842 deu-se
a construção de um novo templo, maior, porque os fiéis que
ali vinham para rezar a devoção
a Nossa Senhora já eram muitos”, explicou.

Falando sobre a celebração
do dia da Senhora Aparecida,
o sacerdote também destacou Maria, que é estimada
pelos católicos por ser a mãe
de Jesus, como modelo para
a igreja, de fé, esperança, virtude e caridade. “A devoção a
Nossa Senhora para nós cristãos católicos é fonte de uma
vida cristã muito profunda.
Maria, podemos dizer, foi um
grande instrumento na mão de
Deus, que cooperou na salvação dos homens, com uma fé
totalmente livre, e uma inteira
obediência. Também para nós
cristãos, Maria aponta e mostra o caminho que eleva para
Jesus”, finaliza.

Padre Martinho fala da devoção a Aparecida

deiros filhos divinos e devotos
de Nossa Senhora. Por isso
temos insistido nesses últimos
anos para que as nossas quatro
paróquias aqui da cidade celebrem esses momentos de fé e
piedade sempre unidos, manifestando a nossa força, a nossa
fé, manifestando que somos
uma única igreja e que temos
o mesmo objetivo e trilhamos o
mesmo caminho, como discípulos e devotos”, destacou.
Sobre a padroeira e o
dia 12 de outubro
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ou Nossa
Senhora Aparecida como é
mais conhecida no país, é a
padroeira brasileira desde 16
de julho de 1930, quando foi

proclamada como Rainha do
Brasil e sua Padroeira Principal, pelo decreto do papa Pio
XI. No dia 12 de outubro de
cada ano, além de ser feriado
nacional desde 1980, também
é celebrada a festa litúrgica
da padroeira. Em todo país,
diversas celebrações para
homenagens, agradecimentos
e pedidos são realizadas, e em
geral, um grande número de
fiéis católicos se mobiliza em
orações a ela.
A santa é representada por
uma pequena imagem de terracota da Virgem Maria. Atualmente a imagem fica na Basílica
de Nossa Senhora Aparecida,
localizada na cidade de Aparecida, em São Paulo. Trata-se do
quarto santuário mariano mais

ACERVO FOTOGRÁFICO

CCC conclui conservação de acervo
Divulgação

Da Assessoria
O Centro Cultural Castrolanda (CCC) concluiu a
conservação preventiva do seu
acervo fotográfico. Ao todo
7.154 fotos e 548 tiras de
negativo foram higienizadas,
tratadas e tiveram informações
e dados coletados. O trabalho teve início no primeiro
semestre deste ano e faz parte
do projeto desenvolvido com
recursos captados pelo Programa Estadual de Fomento e
Incentivo Cultural à Cultura do
Paraná (Profice).
As fotos constituem o acervo
do CCC e foram doadas por
membros da comunidade ao
longo das décadas. Portanto,
as imagens são importantes
ferramentas para contar a história da Colônia Castrolanda
e da imigração holandesa em
Castro. Com a realização do
processo, as fotografias estão
agora em melhores condições
de preservação, para que no
futuro, sirvam como uma fonte
de pesquisa e consulta da história.
“Inicialmente, eu realizava
esse trabalho sozinha, mas,
com o Profice, conseguimos
aumentar a equipe, o que agilizou o trabalho, pois é um processo minucioso e que requer
muita atenção. Em geral, as
nossas imagens se encontravam em um bom ou regular
estado de conservação, mas
algumas coleções dos anos 50
e 60 ou que estavam guardadas de maneira incorreta antes

7.154 fotos foram higienizadas
de virem para o museu estavam em um estado péssimo”,
explica a responsável pelo
setor de higienização, Karen
Leal.
Para a estagiária Patrícia
Rodrigues, é muito satisfatório
poder trabalhar na preservação
desse material. “Para realizar
uma exposição precisamos
de um trabalho minucioso
para que tudo aconteça da
melhor forma, para que fotos,
documentos e objetos sejam
conservados e possam ser
expostos mostrando a história.
Então preservar um acervo é
muito importante e que exige
atenção e amor dedicado.
Aqui aprendemos técnicas que
são extremamente importantes para conservação de cada
item”, diz.
A higienização e a coleta
de dados das fotos foi o primeiro passo do projeto. Agora
a equipe do CCC iniciará o
mesmo processo com docu-

mentos históricos. Após concluída essa etapa, a comissão
de acervo irá analisar todo o
material e selecionar quais
serão transformados em acervo
museológico, para serem catalogados e, por fim, disponibilizados para acesso ao público.
O processo também inclui a
digitalização das fotos, até o
momento, 6800 já passaram
por essa etapa.
O gerente geral do CCC,
Rafael Rabbers, explica que o
projeto só pode ser realizado
porque foi contemplado pelo
edital do Profice de 2017
que disponibiliza recursos do
Estado por meio de renúncia fiscal de ICMS. “Ficamos
muito felizes por ter um projeto aprovado em nível Estadual e pela Secretaria Estadual
de Cultura”, diz. Atualmente,
a execução do projeto é integralmente patrocinada pela
Castrolanda
Cooperativa
Agroindustrial Ltda.

ESCOLAS E CMEIS

Gestores participam de formação
Divulgação

Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Educação, em parceria com a
Fundação Lemann e Elos Educacional promoveu dois dias de
formação continuada para equipe
técnica, diretores e coordenadores pedagógicos das escolas e
Centros Municipais de Educação
Infantil (CMEIs) de Castro.
Na quarta-feira (9) a formadora da Elos, Andrea Gonçalves,
trabalhou com os técnicos da
secretaria e o papel deles na formação de gestores e professores
para impactarem seu trabalho
em sala de aula juntamente com
as propostas dos alunos e o que
pode ser feito para avançar.
Com os diretores das escolas e CMEIS, a discussão foi
sobre gestão de conflitos, refletindo a mudança de perspectiva
para deixar de olhar o conflito
como um problema e passar a
ver sob a ótica de um momento
de aprendizado, o papel do gestor como mediador da situação,

Ao todo, foram dois dias de formação continuada
e possíveis soluções assertivas.
Na quinta-feira (10) o trabalho foi com coordenadores
pedagógicos, abordando a prática de observação em sala de
aula com o objetivo de qualificar
o acompanhamento do professor
e promover a formação personalizada, auxiliando no desenvolvimento profissional do docente.
Andrea destacou a importância da formação continuada.
"São momentos de reflexão e

prática sobre o que pode ser
feito para melhorar a educação",
disse.
A secretária municipal de
Educação, Rejane de Paula
Nocera, disse que a capacitação
permanente traz bons resultados. "Por meio de parcerias,
buscamos oferecer continuamente capacitação profissional
para nossos gestores, com o
objetivo de oferecer uma educação cada vez melhor", ressaltou.

Inocência

De braços abertos a criança não cultiva inimigos, sua tristeza é momentânea.
De olhos abertos a criança não enxerga o feio, o diferente, apenas aceita o
modo de ser de cada um que lhe dirige o caminho. De ouvidos atentos a
criança gosta de ouvir tudo como se os sons se misturassem formando uma
doce vitamina de vozes, vozes que ela pode imitar, se inspirar para crescer.

Bruno Silva Teixeira, 10 anos
e Henrique Silva Teixeira 2 anos

Laura Ramos Mascarenhas, 1 ano e 2 meses

Isabela Strada Damaceno, 2 anos

Nayara Soraya da Silva, 7 anos

Thiago Bueno de Oliveira,
4 meses

Emanuel Henrique K. R.
de Mattos, 3 anos
Isadora Barbosa
de Lara, 10 anos

Livia Rebonato, 11 anos

Evellyn Lobo de Jesus,
3 anos
Lucas Marin Delou,
1 ano e 4 meses

Murilo Schipanski Bueno,
12 anos, e Melyssa
Schipanski Bueno, 07 anos

Alice Yuki Kamada, 3 anos

Sophia, 2 anos

Sabrina Rodrigues Laroca,
10 anos e 4 meses, e
Manuela Rodrigues Laroca,
1 ano e 11 meses

Marcos Moisés de Matos
da Silva, 3 anos

Daniel,10 anos
e Giovanna, 14 dias

Alicia Antonella Moreira
Camargo, 4 meses

Samuel, 6 anos

Joao Marcos Carneiro
de Mattos, 6 semanas

Beatriz Ruths Botelho,
1 Ano e 9 meses

Yuri Vinícius Socoloski, 7 anos

Helena Hadassa,
1 ano e dois meses

Eduardo Porciuncula
Rafael, 11 meses

Pedro Gabriel de Meira
Lima, 2 anos fará no dia 27

Ana Beatriz de Paula Doin, 11anos e João
Matheus de Paula Doin, 3 anos e 9 meses

Maria Clara Ribeiro
Vacherki, 6 anos

Katlyn Rawany Vaz
Machado, 4 anos

Eloise, 7 anos e Isabella,
2 anos e 11 meses

Faça a alegria nesse
Dia das Crianças

Brinquedos
a partir de
R$ 7,90

* Aceita cartões de crédito

Anexo ao Supermercado Rickli ( Eldorado ) - carambeí
@mundoencantadokidscarambei * Rua das Campinas, n° 165

Magia Infantil
Nas mãos das crianças o mundo vira um conto de fadas, porque na
inocência do sorriso infantil, tudo é possível, menos a maldade.
Crianças são anjos, são pedaços de Deus que caíram do céu para nos
trazer a luz viva que há de fazer ressuscitar a verdade que vive escondida
em cada um.

Nathalia Farias Nunes, 5 anos

Alyce Machado, 5 anos, Antony Gabriel Machado
Betim, 3 anos e Sophia Machado Ono, 1 ano

Pedro Kikuti, 3 anos, Henrique Kikuti
1 mês e Julia Lagos Kikuti,11 anos

Maria Angélica Baniski, 9 meses

Felipe da Silva, 7 anos
Bernardo, 9 anos
e Arthur, 3 anos

Miguel Fonseca Sferra, 1 ano e 7 meses
Bernardo, 5 anos
Helena Moreira de Souza
6 anos

Aline Lourenço Bueno, 13 anos,
e Alessandro L. Bueno 18 anos

Nicolas de Abreu Furquim, 10 anos

Emanuel Brandt
Vacherski, 6 meses

Maria Luiza, 8 anos, e
João Emanuel, 3 ano
Gabrielle Lourenço Ávilla, 21;
Aline Lourenço Bueno, 13;
Alessandro Lourenço Bueno,
18; e Eduardo L. Pailo, 12
Anna Júlia Zargiski, 4 anos e
Anna Laura Zargiski, 9 meses

Ana Luíza, 3 anos

Alice Bohmann
Pereira, 2 anos
Calebe Hey de Oliveira, 7 anos;
Tiago Hey de Oliveira, 2 anos

Barbara Socoloski, 5 anos

Emanuel de Oliveira
Machado, 05 meses

Lorena de Mello, 4 anos

Kauã, 8 anos e Otávio, 8 meses

Milany, 9 anos, e
Maria Augusta, 10

Selena Rafaelly klimek
Sampaio, 3 anos

Ana Julia Sperandio
Amaral, 1 ano e 3 meses

Ana Lívia Koscht de
Oliveira, 9 anos

Lívia Evers, 1 ano e 3 meses

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
SEXTA-FEIRA, 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2019

VENDO DUCATO
Vendo Ducato ano 2007,
Maxicargo, Furgão, 2.8 intercooler, cor amarela. Tratar
no (42) 9 9132-8989.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

ALUGO CASA DE DOIS
QUARTOS / FUNDOS
Alugo em Ponta Grossa, a partir
de novembro, casa contendo dois
quartos, sala, cozinha e banheiro.
Casa de fundos para a Rua Júlia
Wanderley, nº 63, centro. Direto
com o proprietário. (42) 9 99720758.
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.

ALUGA-SE IMÓVEL
COMERCIAL
E RESIDENCIAL
Com
aproximadamente
200m², localizado na rua
Cipriano Marques, n°44, centro. Anexo ao Grande Hotel,
com estacionamento. Valor
a combinar. Tratar pelo telefone: 3232-4388, com Arent.

APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor
à combinar. Mais informações pelo
tel.: (42) 3232-4388.

VENDO LANCER GT
Um carro esportivo, diferenciado, completo de tudo. Esse é o Lancer GT, ano 2013/14, na cor preta, automático e troca de marchas no
volante (borboleta). Estilo Fórmula 1. Com câmera de ré, teto solar, kit
multimídia com gps integrado e estofamento em couro. Com spoiller
na frente, laterais e traseira, e rodas esportiva. Carro para pessoas exigentes. Preço à vista: R$ 55 mil. Tratar no (42) 9 9972-0758.

BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
Barracão pré-moldado para suínos
em oferta: 01 de 1200mt², por
R$130.000,00; 01 de 200mt², por
R$18.000,00; e 01 de 100mt², por
R$ 9.000,00. Temos pilares e tesouras avulsas. Valor à combinar. Telefone: (42) 9 9865-7255.

NEWS

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA AMPLIAAÇÃO
À DAYANE SOVINSKI RODRIGUES ME , torna público que requereu junto ao IAP, LICENÇA PREVIA DE AMPLIAÇAO, para USINA
DE ASFAFALTO equipamento Termo Aquecedor no local denominado Serra do Facão, Município de Imbau.

SÚMULA DE EMISSAO DA LICENÇA OPERAÇAO
À ALVEZ E BATEZATI LTDA ME , torna público que recebeu junto
ao IAP, a LICENÇA OPERAÇÃO, para extrair Areia no local denominado Fazenda LUCIANITA, Município de Tibagi.

SÚMULA DE PEDIDO DA RENOVAÇAO
DE LICENÇA OPERAÇÃO
À ALVEZ E BATEZATTI LTDA ME , torna público que requereu
junto ao IAP, a RENOVAÇAO LICENÇA OPERAÇÃO, para extrair
Areia no local denominado LUCIANITA , Município de Tibagi.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MINERADORA E CERÂMICA SANTA FÉ LTDA, CNPJ
12.834.741/0001-57, torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Operação n° 36304 para Extração Mineral de Areia em cavas, localizada na Fazenda Capão Alto, Castrolanda, Município de Castro-PR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO
DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E CONSELHO FISCAL DA APAE DE CARAMBEÍ-PR.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carambeí, com sede em Carambeí, na rua do Ouro, nº 420,
bairro Centro, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. (a) Pamella
Regiane do Nascimento, CONVOCA através do presente edital, todos os associados especiais e contribuintes
da Apae, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 19:00 horas, do dia 01 de
NOVEMBRO DE 2019, com a seguinte ordem do dia:
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2017/2019
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2017/2019, mediante parecer do Conselho Fiscal.
3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Apae de Carambeí, em cumprimento ao disposto no artigo 25, inciso III e 26 do Estatuto padrão da Apae de Carambeí.
4- Outros (se houver)
A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Apae até 20 (vinte) dias antes da eleição, que
se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral. (Art. 58, inciso I, do
Estatuto padrão da Apae.).
Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular
há pelo menos 01 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se,
destes, serem associados da Apae há, no mínimo, 01 (um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e
financeiras, e terem, preferencialmente, experiência diretiva no Movimento Apaeano. (art. 58, inciso II, do novo
Estatuto padrão das Apaes).
É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Executiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo empregatício direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do novo Estatuto padrão das Apaes).
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 horas, com a presença da maioria dos associados
e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial (art.24,
§2º, do novo Estatuto padrão das Apaes).
Carambeí, 07 de outubro de 2019.

Áries: No trabalho, podem
surgir mudanças e oportunidades
bem interessantes. Você só vai precisar de mais concentração para
aprender algo novo. Avalie os riscos antes de se envolver num amor
proibido. Cor: branco.

Libra: Os astros anunciam
um dia agitado e produtivo para
você no trabalho. Cuidado com o
que vai dizer e ouvir, pois pode ter
problemas com mal-entendidos.
Chances de romance com colega
próximo. Cor: branco.

Touro: Evite contar demais
com a opinião ou o apoio dos
colegas hoje, pois há o risco de se
decepcionar. Atração por alguém
da turma pode ser irresistível, mas
avalie prós e contras antes de se
envolver. Cor: azul-escuro.

Escorpião: Terá sorte em
tudo que fizer e saberá direitinho o que dizer para convencer
as pessoas. Evite extravagâncias.
Cuidado para não colocar tudo a
perder com cenas de ciúme e possessividade. Cor: preto.
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do boêmio
FRODERUDGRUIUHTXHQWHGH9DQ'DPPHHVWDUiQRWLPHGRYLOmR
Solução
Peixe-(?),
FRXDFDUJRGH'DYLG$JRVWRH.HQ.DXIPDQ
Mem de2URWHLUR¿
mamífero
(?),
figura
6LPRQ:HVW
VHUi RdaGLUHWRU$ HVWUHLD GH 2V 0HUFHQiULRV  HVWi
histórica
Amazônia
SUHYLVWDSDUDGHDJRVWRGRSUy[LPRDQR
Classe
3URPHVVD GH PXLWD DomR WLURV
H[SORV}HV SHUVHJXLo}HV H
(?): elite
PXLWDOXWD8PHVWLORGH¿OPHTXHRVQRUWHDPHULFDQRVJRVWDP
econômica
GHSURGX]LUPRVWUDQGRTXHRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDpR
PHOKRUSDtVGRPXQGRGHIHQGHQGRDOLEHUGDGHHDGHPRFUDFLD
Em (?) de:
a favor de
2HOHQFRpFRQKHFLGRQR%UDVLOSHORVLQ~PHURV¿
OPHVGH
DomRMiDSUHVHQWDGRVHPWRGDVWHOHYLV}HVDEHUWDVGRSDtV
DR E

A família (fig.)
(?) elétrico, carro
que anima o
Carnaval baiano
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Frutos
muito
ricos em
vitamina C
Adequar
aos dias
de hoje
(?) Rodrigues,
cantor da
MPB

-251$/'26,17È;,2XWXEURGHZZZVLQWD[LFRPEU

Gêmeos: Quem deseja mudar
Sagitário: Você pode ganhar
de emprego ou dar uma guinada na dinheiro ao lidar com serviços
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
carreira pode contar com
a ajuda caseiros
ou ao negociar
algum bem
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dos astros. Mas não
é um bom dia de família. Assuntos
do passado
A família (fig.)
Acidez do estômago
Frutos
52,
em
alPrimeiros
muito atração(?)por
Melhor desempenho
para parcerias. Forte
à habitantes
tona e tumultuar
seu
elétrico, carropodem vir
garismos
ricos em
internacional
que anima o
romanos do Brasil
vitapessoa do trabalhomina
ou
muito Carnaval
dis- baianodia. Há chance inclusive de(Esport.)
rever
C
Adequar
putada. Cor: vinho.aos
um ex-amor. Cor: azul-claro.
dias
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EM JAGUARIAÍVA

Rainha do Tráfico foi presa pela PM
Divulgação

Detida com
quantidade
considerável
de drogas

TOMBAMENTO DE CAMINHÃO

Rodovia em Ponta Grossa
fica interditada por 4 horas
Divulgação

Da Assessoria
Jaguariaíva - Mulher de
50 anos foi presa por policiais militares de Jaguariaíva.
Ela foi detida após denúncias
sobre a prática de tráfico de
drogas, quando foi flagrada
com quantidade considerável
de drogas, além de armas,
dinheiro e uma balança de
precisão.
Ela foi abordada na rua
e, em revista pessoal, foram
encontradas duas buchas de
maconha. Após diligências,
os PMs encontraram na casa
da mulher, na rua Tramandai,
Jardim Primavera, 460 gramas de maconha, 21 pedras

de crack, 16 gramas de
cocaína e um simulacro de
revólver. Os policiais também
apreenderam um caderno com
anotações sobre a venda de

entorpecentes.
A principal suspeita é de
que os valores sejam fruto do
tráfico de drogas, uma vez que
os policiais também encontra-

DENÚNCIA

Apreendido dois
pés de maconha
no Samambaia
Após denúncia, equipe policial localizou próximo a um galpão, na Rua Sophia Nusda Kuk,
no Jardim Samambaia, em Castro, dois pés de maconha. Realizada a apreensão, a entrega foi
feita na delegacia para as providências. A ocorrência se deu por
volta do meio-dia de segundafeira (7).

VILA RIO BRANCO

Rapaz é rendido
por homem
armado de pistola
Rapaz foi vítima de roubo
em via pública por volta das
12h50 de segunda-feira (7), na
Rua Feliz Tadeu Meyer, bairro
Rio Branco. Usando uma pistola, o autor deu voz de assalto
em via pública, subtraiu certa
quantia em dinheiro e fugiu em
uma motocicleta, conduzida por
outro indivíduo. A vítima não foi
ferida.

NO ARAPONGAS

Detido com
invólucro de
maconha
Equipe da PM abordou um
rapaz de 20 anos, portando um
envólucro contendo maconha.
Foi por volta das 16 horas, na
Rua Jair Rolim de Moura, no
Arapongas. Ele foi encaminhado
até o cartório da 3ª Companhia
da PM, para lavratura de termo
circunstanciado.

A FACA

Mulheres brigam
e roubam celular
de adolescente
Por volta da zero hora e
dez minutos dessa quinta-feira
(10), policiais foram informados que duas mulheres efetuaram roubo a uma adolescente
na Rua José Waldemar Iucksh,
Vila Rio Branco, inclusive a
vítima apresentou ferimentos superficiais por golpes de
faca. Uma das autoras, de 23
anos, recebeu voz de prisão e
foi encaminhada até a delegacia
para as providências. Um aparelho celular foi recuperado.

Caminhão tomba e obstrui pista nos dois sentidos

Mais drogas e caderno de controle de vendas foi encontrado em casa

ram balanças de precisão e
dinheiro em espécie.
A mulher recebeu voz de
prisão e foi encaminhada à
Delegacia da Polícia Civil.

NA BR 277

PRF realiza apreensão de drogas
Divulgação

Da Assessoria
Na segunda-feira (7), por
volta das 17 horas, foi abordado
na BR 277, Unidade Operacional de Irati, veículo Fiat/Palio
com placas de Santa Cecilia/SC.
Durante a verificação da documentação, o condutor de 37
anos que estava acompanhado
de uma menor de 15 anos, forneceu informações controversa
quando a equipe, através da
conversa com o motorista, descobriu que o veículo provinha da
fronteira o que levou os policiais
a realizarem vistoria mais detalhada, encontrando parte do
entorpecente oculto no painel
de instrumentos.
Foi solitado o apoio da
Guarda Municipal de Irati a qual
compareceu no local; e com o
auxílio do cão farejador acabou
localizando o restante da maco-

Ponta Grossa - Acidente na
quinta-feira (10), por volta das
11 horas, interrompeu a BR 277
nos dois sentidos, na proximidade do km 165, em Palmeira.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em razão do

tombamento da carreta, carregada de batata congelada, houve
a interdição total da rodovia.
Segundo a PRF, o condutor
perdeu o controle da direção e
o caminhão veio a tombar. Ele
seguia sentido Curitiba para Palmeira. A pista só teria sido liberada por volta das15h30.

CASTRO

Preso com 840 g de droga
Durante patrulhamento pela
Rua Dr. Jorge Xavier da Silva,
por volta das 15h30 de quartafeira (9), uma equipe policial
abordou um indivíduo de 22
anos com duas buchas de maconha. Após diligências, foram

localizadas em sua residência,
mais 80 gramas da mesma
substância e aproximadamente
840 gramas de crack. As drogas apreendidas e o autor foram
encaminhados até a delegacia
para as providências.

PALMEIRA

Furto de motosserra leva
homem até a delegacia

Droga estava em fundo falso de painel de carro e estepe
nha oculta em outras partes do
veículo. O condutor foi preso
em flagrante e encaminhado à
Delegacia de Polícia Civil de
Irati, juntamente com o veículo e
o entorpecente que após pesado
totalizou cinquenta quilos.
A menor de idade que

acompanhava o condutor preso
em flagrante, foi encaminhada
ao Conselho Tutelar da cidade
de Irati para às demais providências e acompanhamentos.
* Informações e Imagens
BDCom PRF

EMPURRAVA A BICICLETA

Ciclista é atropelado na Souza Baves
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Equipe
PRF, Unidade Caetano, em
Ponta Grossa, atendeu na
manhã de terça-feira (8), atropelamento de pedestre por um
veículo GM/S-10 com placas
de Ipiranga. O acidente ocorreu
por volta das 11h10 no km 174
da BR 373 (Av. Souza Naves),
quando a S-10 atingiu um pedestre que atravessava a rodovia
empurrando uma bicicleta, na
pista sentido Londrina. O pedestre de 46 anos sofreu lesões graves e foi encaminhado ao PSM
de Ponta Grossa pela viatura do
SIATE. O condutor da caminhonete, 48 anos, não sofreu lesões,
foi submetido ao teste de etilômetro com resultado negativo.
Veículo acabou liberado no local

Da Redação

Palmeira - Um homem
informou a Polícia Militar que no
dia 14 de setembro, foi roubada
de sua casa uma motosserra
elétrica, de cor verde, marca
Tekna. Após verificar, em rede
social, que uma pessoa havia
publicado o item com descrição
"vendo motosserra elétrica",
suspeitou que poderia ser a sua
furtada. Ele repassou a informação para uma equipe policial que
em patrulhamento na data de
terça-feira (8), na Rua Conceição, localizou um indivíduo que
tentava vender a motosserra, e
mais dois itens que estava em
sua casa, sendo uma máquina
fotográfica, uma espingarda de
pressão cal. 5,5. Relatou que

adquiriu os itens em um 'rolo'
que fez com uma mulher, que na
ocasião teria dado um veiculo
Fiat/Uno, de cor azul. Foi explicado a motivação da abordagem
onde o mesmo se propôs a colaborar com a equipe policial.
Deslocado com as partes
envolvidas até a residência do
homem, o solicitante reconheceu
ser de sua propriedade a motosserra em questão, os outros
pertences (máquina fotográfica
e espingarda de pressão) por
serem de procedência duvidosa
foram encaminhados até a delegacia de polícia civil juntamente
com as partes envolvidas para
melhores explicações e procedimentos cabíveis.

TELÊMACO BORBA

Colisão traseira fere
ocupantes de carro
Motorista da S-10 não teve culpa
para o condutor.
A PRF recomenda maior
cautela por parte dos motoristas
em trechos de rodovia que cruzam perímetros urbanos devido à

presença de pedestres e ciclistas,
além do trânsito local.
* Informações e
imagem: PRF

COM MANDADO DE PRISÃO

Telêmaco Borba - No
mesmo dia, outro acidente,
desta vez às 19h30 na PR 160,
km 215+600 metros, em Telêmaco Borba. A colisão do tipo
traseira, envolveu o automóvel
VW Gol, de cor prata, com
placas de Prudentopolis, que
trazia ao volante C.S.M, de
32 anos, e o automóvel Ford/

Fiesta, também da cor prata,
placas de Araucária, conduzido
por E.M.L.M, de 19 anos. No
acidente resultou em vítima
R.S, de 07 anos e A.M.S, de
29 anos, com ferimentos leves
e encaminhados a UPA de Telêmaco Borba. O atendimento foi
da Polícia Rodoviária Estadual
de Telêmaco Borba.

PIRAÍ DO SUL

Motorista sofreu ferimentos
Tenta fugir mas acaba rendido a força leves em colisão na PR-090
Da Redação
Policiais militares informaram que por volta das 16 horas
de terça-feira (8), receberam
denúncia que indivíduo evadido
do sistema prisional estaria tran-

sitando na marginal da BR 277.
Após repassada as características e vestes, equipe deu voz de
abordagem e o homem, de 32
anos, tentou correr, sendo contido pela equipe, a qual utilizou
de técnicas de imobilização e uso

de algema. Após abordagem,
foi verificado que consta em seu
desfavor mandado de prisão com
validade expedido pela Comarca
de Palmeira. Equipe cumpriu o
mandado de prisão e o encaminhou para a 40ª DRP.

Piraí do Sul - Policiais
rodoviários de Piraí do Sul,
deram atendimento a acidente
rodoviário às 6h40 de quarta-feira (9), na PR 090, km
155+800, em Pirai do Sul. O
albaroamento envolveu o cami-

nhão trator Iveco Stralis, placas EFW 9097, conduzido por
C.H.O, 45 Anos. Na colisão,
o motorista sofreu ferimentos
leves e foi encaminhado para
o hospital Santo Antônio, de
Pirai do Sul.
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Divulgação / Christian Christoforo Fotografia

Em destaque
para o D+, a bela
aniversariante
Emilly Pejanoski,
que no sábado
(5) estreou seus 15
anos com festa
no espaço da
Churrascaria
Espeto Dourado.
Ela é filha de
Andressa e
Anderson Pejanoski

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

Outras informações, pelo telefone: 9 8837-9011
Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Jomaly
Socela ainda
recebe
cumprimentos
pela troca de
idade no
último dia 8.
Na foto,
recebe o
carinho do
esposo, Paulo
Socela
Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda recebendo muitas felicitações pela troca
de idade no último dia 8, Dionea Freitas
Mainardes. No clique, com a filha Celina

O prefeito Osmar Blum foi um verdadeiro anfitrião no Festival das
Tortas. Ao lado da primeira-dama Josiane Blum e da secretária Aline
Valer de Macedo, recepcionou o diretor do Página Um News,
jornalista Sandro A. Carrilho e a sua namorada Bruna Schimanski
Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Será muito
festejada no
próximo dia
13, por mais
um ano de
vida, Rosina
Cardoso

Muito
cumprimentada
pelo seu
aniversário de
6 anos no último
dia 7, a querida
Bianca Ciappina
Bourguignon.
No clique, recebe
o carinho do
irmão Brenno e
da mamãe Carla

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Edilson Luiz

O presidente da Câmara de Carambeí, vereador Diego
Silva, também marcou presença no Festival de Tortas. No
espaço da Prefeitura, no Pavilhão de Exposições Frísia, ele
se fez acompanhar da esposa Rubielen Silva, filha Larissa, sobrinha Isis, irmã Daniela e cunhado Kléber

11/10

Eduarda e a irmã Rayssa de Araujo
Nascimento, da Mundo Encantado
Kids, loja de Carambeí, está com
novidades para o Dia das Crianças

Comemora mais um ano de vida
nesta sexta-feira (11), Aline Cristina
da Silva Pilat, na foto com o
esposo, Marcio José Pilat

A cantora Joana, após 21 anos voltou
a se apresentar em Ponta Grossa (6)
no teatro Marista. Na segunda-feira
(7), pela manhã, ela encantou as 46
senhoras internas do Lar das Vovozinhas
Balbina Branco. Na ocasião, Joana
concedeu entrevista ao radialista
Alvaro Andrade (Difusora FM)

Alessandro Alves
Débora Gomes
Edison Andrade
Ilson Hegler P. de Oliveira

12/10

Ana Paula Castro
Kamilla Lisboa
Vanessa Soares

Paulinho Farias (vereador)

13/10

Patricia Moreira Fadel Fanha
Vitoria Boer Zan
Wanderley Maciel Kirlbv

14/11

Carlinhos Gomes
Valfredo Dzázio Laco

