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em 2019 serão mais de 130 atrações no Natal de Curitiba
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POLÍCIAS CIVIL E MILITAR APREENDERAM 116% MAIS ARMAS

Castro se destaca em ranking
Divulgação

Polícias Civil e Militar do Paraná apreenderam 4.670 armas de fogo durante os nove primeiros meses de 2019

A Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp-PR) divulgou, nesta terçafeira (5), estatísticas referentes à apreensão de armas de fogo nos primeiros nove
meses de 2019. Os dados constam em
relatório interno da Sesp, destinado ao
planejamento de ações futuras das forças
policiais no estado. Chama a atenção o
fato de que o município de Castro foi
aquele que apresentou maior aumento
percentual no número de armas apreendidas nos Campos Gerais, no comparativo
com o mesmo período, no ano passado.
O acréscimo foi de 116%.
As polícias Militar e Civil do Paraná
apreenderam 4.670 armas de fogo
durante os nove primeiros meses
deste ano, de acordo com relatório
do Centro de Análise, Planejamento
e Estatística, da Secretaria da Segupágina 7
rança Pública do Paraná.

mudanças

'transforma brasil'

Divulgação

Prefeitura propõe
alteração no
Código Tributário
A Prefeitura de Castro encaminhou à Câmara Municipal
três projetos de lei que alteram
o Código Tributário Municipal,
visando adequar a legislação
para melhor atender o contribuinte, otimizar o trabalho da
Secretaria Municipal de Fazenda
e fomentar o desenvolvimento.
Entre as principais mudanças
está o lançamento do Imposto
Predial, Territorial e Urbano
(IPTU) proporcional à destinação do imóvel, caso ele seja utilizado para moradia e comércio,
página 3
concomitantemente.

Divulgação / José Tramontin

Divulgação

Divulgação

Rede Feminina prepara
Operário enfrenta o
Vila Nova fora de casa ações para 'Novembro Azul'
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edição 2019 contará também com festivais

32º Jeca terá 45 escolas participantes
Divulgação

coroada

Miss Carambeí
é eleita Miss
Paraná Latina

projeto quer aproximar os castrenses do trabalho voluntário

Com o objetivo de aproximar castrenses, que tenham
disponibilidade e o desejo de
contribuir como voluntários, das
organizações não governamentais (ONGs) e de instituições do
município, o médico veterinário
Francisco Delmar Kotelinski,
que neste caso se denomina

como voluntário de marketing,
vem promovendo em Castro
a divulgação da Plataforma
‘Transforma Brasil’. Trata-se
de um site por meio do qual
instituições e pessoas podem
se cadastrar, gratuitamente, e
interagir entre si, promovendo
página 5
o voluntariado.

500 maiores da região

Paraná supera Rio
Grande do Sul

No último sábado (2), representando Carambeí, Izabelle
Antunes conquistou o prêmio
de Miss Paraná Latina e representará o Paraná no Miss Brasil
Latina, em maio do próximo
ano, em Recife-PE. O concurso
foi realizado em Curitiba, no
Restaurante Madalosso. Ao
todo 20 candidatas concorreram ao prêmio de realeza da
página 5
competição.

Divulgação

32º edição do jeca acontecerá nos dias 10 a 20, com 45 escolas

Divulgação / Augusto Lorenzzo

izabelle coroada Miss
Paraná Latina

Voluntários agora
podem se cadastrar

Do dia 10 a 20 de novembro acontece em Castro a 32ª
edição dos Jogos Estudantis
(Jeca). Ao todo em 2019,
participarão 45 escolas com
alunos do grupo 0 ao grupo
4 - de 7 a 17 anos. As provas
acontecem nas principais
praças da cidade: Ginásio
Gerson Torres, Epaminon-

das Xanda Nocera, Flávio
Gil Zanon, Douglas Pereira,
Wilson Shoembaecler e Sepam,
o a atletismo acontece na Pista
de Atletismo e interpretação
musical, na ACEC. Os competidores disputarão no masculino e feminino, atletismo,
jogos de mesa (damas, trilha
e xadrez), tênis de mesa, bad-

minton, basquete, bete-ombro,
futebol, futebol society, futsal,
handebol, queimada, vôlei,
vôlei de areia e interpretação
musical. Além disso, para esse
ano a novidade é a inclusão
de festivais de coreografia,
jiu Jitsu, karatê, kickboxing,
capoeira, ginástica rítmica e
página 5
tênis de campo.

governador Ratinho Junior participou do evento

O Paraná superou o Rio
Grande do Sul e passou a liderar nos principais indicadores
da premiação 500 maiores
do Sul, tradicional ranking do
Grupo Amanhã, em parceria
com a consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC). As

186 empresas do Estado,
que figuraram entre as 500
maiores, assumiram o topo
em receita líquida, patrimônio,
lucro líquido e no Valor Ponderado de Grandeza (VPG), o
indicador usado para ordenar
página 3
as empresas.
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EDITORIAL

116% MENOS ARMAS CIRCULANDO
Entre janeiro e setembro deste ano o trabalho das polícias Civil e
Militar de Castro já tiraram das maões de cidadãos não habilitados
para tê-las, 116% mais armas do que foi aprrendido no mesmo
período do ano passado. Esta ação sem dúvida garante mais tranquilidade aos cidadãos castrenses e da região, e evita inúmeros
crimes, afinal, a arma nas mãos de um bandido pode representar
perigo para muitas pessoas. A população agradece e torce para que
mais bons exemplo passem a fazer parte da realidade desta categoria de servidores tão indispensável à segurança do brasileiro.

Medo: qual o limite entre
o normal e a doença?

Informe Publicitário

* Elaine Ribeiro

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Centro Histórico
Está Escrito:
'Guedes vai
mandar no Brasil'

Foi e continua sendo um local importante, que ganha
destaque na vida de Castro.
A imagem fotográfica revela um momento nostálgico de
uma época em que grupos de cidadãos, com o vício de ler as
letras que mostram as notícias de 365 dias do calendário, se
reuniam para dialogarem e matar a sede de literatura, com a
compra de jornais, revistas e livros da saudosa Luminosa.
Hoje, em tempo de redes sociais, como antes e agora,
um olhar atento, traz a essência do filme da vida, “cultive o
presente e não esqueça as raízes do passado”.
Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

O medo é uma emoção que se
caracteriza por um intenso sentimento, habitualmente desagradável,
provocado pela percepção de um
perigo, seja presente ou futuro, real
ou suposto. É uma das emoções
primárias que resultam da aversão
natural à ameaça, presente tanto nos
animais como em seres humanos.
Essa herança primitiva protegeu
o homem de ameaças como animais,
preparando-os para luta ou fuga e
nos protege em situações simples,
como avaliar o risco ao atravessar
uma rua, por exemplo. Porém, esse
medo, quando intenso, pode levarnos a uma avaliação extrema e pouco
realista das coisas.
É comum encontrarmos nos
pronto-atendimentos de hospitais
pessoas com queixas cardiológicas,
sintomas como tontura, arritmia, uma
sensação de morte, dor no peito,
enfim, sintomas, que, quando avaliados, estão relacionados ao medo
patológico que tornou-se ansiedade.
Questionadas, após a crise inicial,
essas pessoas relatam esse medo e
desconforto extremo, que avaliados,
não se baseiam em realidade.
Em alguns casos, a situação
extrema de medo pode fazer com
que a pessoa não consiga participar
de festas, viajar de avião, sair na rua,
conviver, trabalhar, estudar. Nesse
caso, estamos falando de um medo
que virou doença.
Geralmente, as doenças relacionadas ao medo têm caráter emocional, como transtorno do pânico,
ansiedade generalizada, transtorno
de estresse pós-traumático (que
acontece depois de um assalto ou
sequestro, por exemplo), ou seja,
todos os transtornos de ansiedade
têm relação direta com essas situações de medo desproporcional e
paralisante.
Uma questão preocupante é

R$ 40,00
R$ 240,00
R$ 480,00

VENDA AVULSA
Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

R$ 3,00
R$ 3,00

Editora MML Ltda
CNPJ 13.656.146/0001-31

EXPEDIENTE

Mensal:
Semestral:
Anual:

NEWS

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

OUTRAS LOCALIDADES

Plataformas digitais
www.paginaum.com
www.facebook.com/jornalpagina1
instagram: jornalpaginaum

www.paginaum.com
Redação e Administração
Benjamin Constant, 490
Tel. (42) 3232-5148
CEP 84.165-220 - Castro - PR

A) Os conceitos emitidos em artigos assinados
podem não representar a opinião do jornal;

Escritório Carambeí
Avenida das Flores, 1453
Jardim Eldorado / Sala 2
CEP 84.145-000 - Carambeí - PR

B) É expressamente proibida a reprodução
de qualquer texto publicado no jornal;
Distribuição
MARENDA
(42) 3028-8990

Impressão
FOLHA DE
LONDRINA

* Douglas Souza
Falar sobre juventude no Brasil
é um desafio para qualquer pessoa
e organização. Segundo o World
Youth Report (Relatório Mundial
da Juventude) publicado pela ONU
no final de 2018, um dos grandes
desafios de se mapear e criar ações
bem fundamentadas para jovens em
todo o mundo, inclusive no Brasil, é
a inconsistência de dados e informações sobre essa parcela significativa
da população.
Contudo, um fato transversal em
todos os estudos e análises feitas em
diversos países é de que não há uma
única juventude, mas sim, diferentes
juventudes que estão intimamente
ligadas à realidade em que nascem
e vivem.
Segundo o mesmo relatório da
ONU, temos hoje um pouco mais
de 1,2 bilhão de jovens (pessoas
entre 15 e 24 anos) espalhados
por todo o mundo. Isso representa
cerca de 16% de toda a população
global. De acordo com o Banco
Mundial, essa população representa
não só uma mudança de paradigmas
demográficos, mas, sobretudo, uma
grande oportunidade de se acelerar
o desenvolvimento econômico, principalmente nos países emergentes.
Entretanto, ao mergulharmos
nos desafios dessas juventudes,
observamos que cerca de 71 milhões
estão desempregados e, ainda mais
grave, 156 milhões vivem na zona
da pobreza - ou seja, mesmo uma
parcela significativa dos jovens que
possuem emprego, não recebem
o suficiente para se manter. O que
era para ser, portanto, um fator de
prosperidade social e econômica em
diversas nações, é visto como instabilidade política e social - sendo um
dos elementos de diversas mobilizações recentes como no Chile e
Líbano.
No Brasil a população jovem,
de acordo com o IBGE representa
25% da total população brasileira.
Os mesmos fatores que impactam
os jovens em outros países, principalmente nos emergentes - tais
como falta de acesso à educação de
qualidade e oportunidades dignas
de emprego -, também são vistos
em nosso país. E o nosso desafio
começa cedo: em 2015, apenas
38% dos jovens matriculados no
Ensino Médio estavam na série
correta; sendo que, no mesmo ano,
tínhamos apenas 43% dos jovens no
Brasil com Ensino Médio completo.
A partir do momento em que o
jovem abandona seus estudos, muitas
vezes pela necessidade de recorrer a
um trabalho informal para sua subsistência e da própria família, aprofundamos em um conceito apresentado
pela ONU chamado de desengajamento econômico, ou seja, o momento
onde uma parcela representativa da
população, deixa de acumular capital
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* Douglas Souza - CEO
da Eureca, consultoria
especializada na conexão entre
jovens e o mercado de trabalho.
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70%

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

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

Domingo
10/11

26

ºC

16 ºC

92%
57%

Sol com muitas nuvens durante o dia. Periodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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humano, fator-chave para aumento da
produtividade no país.
Já que grande parte dos incentivos públicos para apoio aos trabalhadores está direcionado à parcela
da população que já está no mercado
de trabalho e/ou perdeu recentemente seu trabalho, esses jovens
ficam, muitas vezes, sem suporte de
políticas públicas concretas e falta
de abertura do setor privado para
ingresso no mercado de trabalho
(hoje a maior parte de incentivos
para esse momento vem de ONGs).
Uma saída apontada nos últimos
anos, criada e incentivada, principalmente, pela chamada gig economy,
são os trabalhos informais. Esses,
ainda sem regulamentação e legislação clara, vêm sendo um dos principais caminhos adotados por jovens
para conseguirem fonte de renda.
Além do trabalho informal em si,
uma outra saída vista por jovens brasileiros é a possibilidade de empreender seu próprio negócio (seja pelo
chamado empreendedorismo de
oportunidade ou pela própria necessidade). Atingimos, por exemplo,
patamares recordes de abertura de
MEIs nos últimos meses no país.
Em um cenário macro de Brasil, onde temos taxa de juros em sua
mínima histórica, viés mais liberal
na condução de políticas públicas e
capacidade produtiva ociosa, se soubermos relacionar esses elementos,
teremos condições ímpares de aproveitar o término do bônus demográfico brasileiro que nos resta. Temos
como ingredientes para acelerar essa
discussão, a tecnologia que configura
uma nova forma de se relacionar no
mundo do trabalho, bem como a
pauta de mais consciência nos negócios - chancelada, inclusive, como
uma das mais importantes pautas
das gerações Y e Z.
Precisamos, portanto, de um
olhar sistêmico para uma pauta que
impacta diretamente o presente e
futuro dos negócios e do país - afinal, se temos uma grande massa de
jovens hoje, esses serão os idosos
em um futuro próximo, que sem
condições de ingressar no mercado
de trabalho e um ambiente previdenciário desfavorável, podem trazer
desafios ainda mais profundos.
Como já apontado na agenda
2030 da ONU, especificamente os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4 e 8, nosso tempo para
reunir Governo, empresas, ONGs e
Universidades numa agenda comum
para discutir a transição entre escola
e trabalho, de forma contemporânea
e propositiva chegou e não podemos
negligenciar.
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que pessoas afetadas pela ansiedade, poderão também passar pela
depressão, ou seja, sofrer com duas
condições que são debilitantes e trazem prejuízos ao percurso normal da
vida. Saúde e bem-estar efetivo são
diretamente prejudicados naqueles
que passam pelos transtornos ansiosos.
Quanto mais negamos e evitamos as situações de medo, mais
ansiosos ficamos, ou seja, apenas
vamos superar se lidarmos com isto,
ou seja, se ao invés de nossa inimiga
ela passe a ser amiga e nossos sentimentos de angústia sejam minimizados. Emoções não são inimigas,
mas são guias, sinalizam que algo
vai bem ou não vai bem. Não tenha
raiva delas, mas as compreenda para
discernir aquilo que pode ser melhorado em sua vida.
A virada se dará quando não
mais dominado pelo medo, você
consiga fazer uma avaliação mais
realista e com menor sofrimento
das situações, trazendo mais racionalidade e, com isso, maior controle
sobre aquilo que sente. Será importante incluir doses de realismo, mas
sem o negativismo que geralmente é
uma lente bastante usada pelas pessoas ansiosas.
Não temos o controle de tudo e
nem tudo sairá de forma perfeita. É
esta necessidade que vamos criando,
que acaba por ser uma das causadoras da tal ansiedade. Permita-se ver
as situações de uma forma diferente,
e, acima de tudo, aceite a orientação
médica e psicoterapêutica quando as
situações de ansiedade se tornarem
prejudiciais à sua saúde e ao andamento de sua rotina diária.

O Desafio de uma década

18
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Chuvoso durante o dia e à noite.
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CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Prefeitura de Castro propõe alteração
Divulgação

Projetos de
lei foram
encaminhados à
Câmara Municipal
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro
encaminhou à Câmara Municipal três projetos de lei que
alteram o Código Tributário
Municipal, visando adequar a
legislação para melhor atender o contribuinte, otimizar o
trabalho da Secretaria Municipal de Fazenda e fomentar o
desenvolvimento.
Entre as principais mudanças está o lançamento do
Imposto Predial, Territorial e
Urbano (IPTU) proporcional
à destinação do imóvel, caso
ele seja utilizado para moradia e comércio, concomitantemente. Outra alteração é a
declaração de Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de maneira
automática para os contribuintes que prestam ou utilizam serviços sobre os quais

"POBRE NÃO POUPA"

Aliel Machado
critica fala de
ministro Guedes
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) se manifestou na terça-feira (5), durante
fala no plenário da Câmara dos
Deputados, sobre a declaração
do ministro da Economia Paulo
Guedes, que afirmou que “pobre
não poupa e gasta tudo”. Para
o deputado ponta-grossense, a
fala do ministro mostra grande
desconexão com a realidade do
país.
De acordo com Aliel, essa
frase acaba com a esperança das
pessoas mais humildes. “Durante
uma campanha eleitoral, quando
vemos as propostas, cria-se uma
esperança na vida das pessoas.
A partir dali elas começam a
acreditar que poderão ter um
emprego melhor, que vai ter vaga
na creche, que vai ter asfalto na
rua da sua casa. Por isso, a fala
do senhor ministro ultrapassou
os limites. Chegou ao absurdo
de citar que pobres não sabem
guardar dinheiro. Tirando a
esperança criada na campanha
eleitoral”, criticou.
O parlamentar ainda ressaltou
que vivemos em um dos países
mais desiguais do mundo. Onde
muitas pessoas não tem, muitas
vezes, o que comer. “Quando o
senhor tiver a oportunidade de
ficar um mês na sua casa sobrevivendo com o salário mínimo,
ou menos, para sustentar sua
família, o senhor vai mudar o seu
conceito. Sair da lógica de defender números, parar de defender
privilégios para os mais ricos e
ter coragem de defender a verdade para a população brasileira”, disse.
Aliel ainda lembrou as origens e a realidade em que vive a
maioria das pessoas. “O que me
motivou a entrar para a política
foi não aguentar mais ver tanta
injustiça social. E esse não é um
discurso fácil ou uma demagogia.
Eu não cheguei aqui apadrinhado
por ninguém. Eu tenho orgulho
de morar no mesmo bairro desde
quando fui eleito e volto pra lá
toda semana podendo olhar nos
olhos das pessoas que ainda tem
o sentimento de esperança”.
Ao final, o deputado fez um
apelo aos colegas. “Digo a todos
que revejam seus conceitos, para
que essa Casa dê a resposta que
a sociedade espera. Sem a polarização burra, sem as mentiras,
sem os privilégios”, finalizou.

Júlio Philbert, procurador-geral do município

incide o imposto.
O parcelamento de taxas
de natureza municipal como
alvará
de
licenciamento,
habite-se, entre outras, com
o objetivo de facilitar para o
contribuinte que não dispõe
do valor integral no momento
da solicitação da licença, é
outra mudança proposta.
O município quer implan-

tar o vencimento programado dos alvarás de licença
de empresas para agilizar os
pedidos de renovação anual,
e facilitar o acesso ao parcelamento e reparcelamento de
créditos inscritos em Dívida
Ativa objetivando reduzir a
inadimplência.
A administração busca
a adequação à lei da Liber-

dade Econômica que permitirá a dispensa de qualquer
ato fiscalizatório prévio para
o exercício da atividade, sem
prejuízo da fiscalização posterior, para verificação do devido
enquadramento. A emissão do
Alvará Fácil, que permitirá o
início imediato de atividades de
baixo risco "b" com validade de
12 meses para facilitar o início
de novas atividades comerciais
também está entre as propostas enviadas à Câmara.
Ainda, o município quer
regulamentar atividades de
escritório virtual, 'coworking',
para estabelecimentos que
tenham diversas atividades
econômicas de seu interesse,
visando estimular a implantação dessa modalidade no
município.
De acordo com o procurador-geral Júlio Philbert, as
mudanças visam aprimorar a
legislação, facilitando a sua
aplicabilidade pelos contribuintes e servidores do municio. "Além disso, as alterações
buscam estimular o empreendedorismo, fomentando a
geração de emprego e renda",
disse.

OUTROS NOVE PROJETOS FORAM APROVADOS

Plano Diretor é aprovado na Câmara
Divulgação

Da Assessoria
A sessão da Câmara de Vereadores de Castro desta quarta-feira
(6) foi marcada pela aprovação
de dois projetos relacionados ao
Plano Diretor do Município. Em
primeira discussão, foram aprovados os princípios e diretrizes para
o desenvolvimento sustentável de
Castro e a regulamentação do instrumento do Estudo de Impacto
de Vizinhança (EIV).
Os projetos, de autoria do
Poder Executivo, foram analisados por uma Comissão Especial
composta pelos vereadores Rafael
Rabbers (DEM), Gerson Sutil
(PSB) e Cézar do Povo (PSC).
“Todas as proposições foram
analisadas, levantamos diversos
questionamentos e sugerimos
alterações para o Poder Executivo. Algumas foram acatadas,
outras foram justificadas o porquê
de não poderem ser realizadas”,
explica Rabbers.
Os princípios e diretrizes para
o desenvolvimento sustentável
eram exigências da Lei Orgânica
e servem como referência para
desenvolvimento das políticas
públicas do Município. Já a regulamentação do instrumento do
Estudo de Impacto de Vizinhança
está previsto pela Lei Federal do
Estatuto das Cidades, cujo objetivo é analisar os efeitos positivos
e negativos do empreendimento
de uma atividade em uma determi-

Vereadores também aprovaram criação da Escola do Legislativo
nada região.
O vereador Gerson Sutil destacou a importância dos planos
integrados para o Município. “A
legislação é de extrema importância para orientar o desenvolvimento ordenado da expansão das
atividades econômicas e do crescimento urbano. Nossa cidade tem
um grande potencial para crescer,
mas, para isso, precisamos dessas
leis para planejar e evitar, que no
futuro, esse crescimento não traga
problemas para Castro”, disse.
Outros projetos
Além dos projetos relacionados ao Plano Diretor, outros nove
projetos foram aprovados durante
a sessão. Em votação única, os
vereadores aprovaram a criação
da Escola do Legislativo, projeto
de autoria dos vereadores Fátima
Castro (MDB), Antonio Sirlei

(DEM), Cézar do Povo, Herculano da Silva (PSC), Maurício
Kusdra (DC), Paulinho Farias
(PPS) e Rafael Rabbers, cujo
objetivo é proporcionar cursos de
qualificação para os vereadores,
servidores e população em geral.
Também em votação única,
os vereadores aprovaram, por
seis votos a cinco, o projeto da
vereadora presidente Fátima Castro que concede título de cidadã
benemérita para a Deputada
Federal Aline Sleutjes (PSL).
Em primeira votação, também foi
aprovada a concessão de título de
cidadão honorário para o Padre
Edemar de Souza, proposta pelo
vereador Maurício Kusdra. Já os
demais projetos aprovados, cinco
previam a abertura de crédito adicional e um cria um programa de
fortalecimento a agropecuária e
ao agronegócio.

500 MAIORES DA REGIÃO

Paraná supera Rio Grande do Sul
Da Assessoria
O Paraná superou o Rio
Grande do Sul e passou a liderar
nos principais indicadores da premiação 500 maiores do Sul, tradicional ranking do Grupo Amanhã,
em parceria com a consultoria
PricewaterhouseCoopers (PwC).
As 186 empresas do Estado, que
figuraram entre as 500 maiores,
assumiram o topo em receita
líquida, patrimônio, lucro líquido
e no Valor Ponderado de Grandeza (VPG), o indicador usado
para ordenar as empresas.
Como base para construção
da listagem foram considerados
os dados financeiros das empresas no ano de 2018. A cerimônia
de premiação ocorreu na quintafeira (7), no ExpoUnimed, em

Curitiba, com a presença do
governador Carlos Massa Ratinho Junior.
Além da boa posição do
Estado, as duas principais empresas estatais do governo do Paraná
tiveram destaque no ranking. A
Copel ficou em primeiro lugar
entre as 100 maiores empresas
do Paraná e em terceiro entre as
500 da Região Sul. A Sanepar
ficou em oitavo no ranking estadual e em 17º englobando os três
estados do Sul.
As 186 companhias paranaenses que figuraram entre
as maiores obtiveram melhores
resultados do que as demais
empresas de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. As representantes locais apresentaram maior
soma de receitas, de patrimônios

e em lucros. Em razão disso, o
Estado ficou com o maior VPG,
principal critério de classificação
desde 1991, quando foi desenvolvido o ranking.
O governador Ratinho Junior
destacou o bom momento da
economia do Estado, e lembrou
que o Paraná fechou os oito
primeiros meses do ano com o
maior índice de crescimento na
produção industrial do País.
“É uma demonstração de
que a economia do Paraná está
retomando de uma forma muito
forte, atraindo investimentos
nacionais e estrangeiros”, afirmou Ratinho Junior. “Em relação
à Copel e Sanepar, o resultado
reforça a gestão de qualidade das
empresas e o compromisso com
a população”, completou.

ENCONTRO DO PSB
O PSB faz encontro estadual neste sábado, 9, em Cascavel
com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira.
"É importante a participação de todos, principalmente nesse
momento em que o Congresso Nacional recebe mais três propostas de emendas da constituição do governo federal que vão
impactar de forma direta no nosso cotidiano", disse o deputado
Romanelli, vice-presidente estadual do PSB. O deputado Aliel
Machado também reforçou o convite ao encontro na Câmara
dos Deputados.
Divulgação / Cleverson Lima/PSB

ESTATUTO DO IDOSO
A deputada Leandre
(PV), relatora do Estatuto
do Idoso, aprovou a proposta
aumenta de 3% para 5% a
reserva de residências para
idosos em programas habitacionais. “Para 2030 e 2050,
estima-se que o percentual da
população com idade superior
a 65 anos chegará a 13,54%
e 21,87%, respectivamente.
Em 2060, um quarto da
população (25,5%) deverá
ter mais de 65 anos", aponta
Leandre.
MORO INAUGURA
O ministro Sergio Moro
(Justiça e Segurança) confirmou para 13 de dezembro
a inauguração do Centro de
Inteligência Integrado da
Fronteira (Brasil, Paraguai e
Argentina) que funcionária no
Parque Tecnológico de Itaipu
dentro da usina binacional.
Moro apresentou o projeto
aos ministros do Mercosul.
SEM FRONTEIRAS
Ministros da Justiça, da
Segurança e do Interior dos
países do Mercosul assinaram um acordo que amplia as
bases de cooperação policial
na região que permite que
agentes policiais possam cruzar a fronteira de outro país
durante uma perseguição a
criminosos, mesmo sem autorização prévia, até o limite de
um quilômetro. Hoje, a perseguição não pode ultrapassar a linha de fronteira.
PACOTE ECONÔMICO
O senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) será o
relator da PEC Fiscal entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional.
Guimarães foi designado
pela senadora Simone Tebet
(MDB-MS), presidente da
CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), após ter sido
indicado pelo líder do Podemos, Álvaro Dias (PR).
BODE NA SALA
O governo federal já
estuda rever a proposta de
extinção dos municípios com
menos de cinco mil habitantes. A proposta dificilmente
vai passar no Congresso
Nacional em ano de eleição.
"Trata-se de mais um bode na
sala para que as propostas de
interesse do governo sejam
aprovadas", disse um deputado paranaense.
POLÍCIA PENAL
A deputada Luísa Canziani (PTB) destacou a
aprovação da PE que cria a
Polícia Penal. O quadro das
polícias penais será formado
pela transformação dos cargos isolados ou dos cargos

de carreira dos atuais agentes
penitenciários ou equivalentes
e também pela realização de
concurso público. "Os policiais penitenciários protegem
a sociedade em atividades de
risco e, portanto, é urgente
reconhecer o trabalho realizado por esses profissionais
em prol da segurança do sistema prisional e da segurança
pública nacional," disse.
CESSÃO ONEROSA
Os 399 municípios paranaenses devem receber R$
363,2 milhões do total arrecadado com o megaleilão dos
excedentes de petróleo do
pré-sal. Curitiba terá direito à
maior fatia: R$ 16,5 milhões.
Cascavel, Colombo, Foz do
Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa
e São José dos Pinhais devem
receber R$ 4,1 milhões. Na
outra ponta, 199 cidades
receberão R$ 488 mil, o valor
mínimo que será repassado a
municípios do estado.
CENTRAL LOGÍSTICA
"Queremos
fazer
do
Paraná a central logística
da América do Sul. O maior
pacote de concessão de rodovias vai ser do Paraná com
4,1 mil quilômetros, quatro
novos aeroportos no Estado,
a modernização do porto de
Paranaguá, ampliação da pista
do aeroporto de Foz do Iguaçu
e temos mais três portos privados que já estão com licença
da Antaq. Aí a gente passa a
ser um gigante dos portos do
Brasil. Tudo com investimento
privado" - do governador Ratinho Junior em entrevista a
imprensa nacional.
PARANÁ MAIS CIDADES
O deputado Tião Medeiros (PTB) confirmou a
liberação de R$ 7 milhões
do Programa Paraná Mais
Cidades para 21 municípios
representados pelo parlamentar na Assembleia Legislativa.
Os recursos fazem parte de
parceria entre o Estado e o
legislativo estadual que vai
investir R$ 351 milhões nas
cidades do interior. Os municípios contemplados foram
indicados pelo parlamentar
que levou em conta as demandas existentes.
DELEGACIA DA MULHER
O deputado Tiago Amaral
(PSB) participou da inauguração da Delegacia da Mulher
de Arapongas. No local vão
ser ofertado serviços da Lei
Maria da Penha e do Botão
do Pânico. A delegada Thaís
Orlandini Pereira vai chefiar a
equipe de policiais do órgão.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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NATAL DE CURITIBA - LUZ DOS PINHAIS

Em 2019 serão mais de 130 atrações
Divulgação

Temporada
natalina também
deverá estimular
economia
Da Assessoria
Curitiba - O prefeito Rafael
Greca anunciou na quarta-feira
(6) a maior programação de festejos de Natal da capital paranaense dos últimos anos.
A terceira edição do Natal
de Curitiba - Luz dos Pinhais
começa no dia 22 de novembro
e será a maior programação
gratuita de fim de ano do país.
Serão mais de 130 atrações da
Prefeitura e empresas privadas,
15% a mais do que no ano passado, entre autos, corais, concertos, exposições de presépios
e feiras, que ocorrerão até 23
de dezembro. Já a decoração
natalina ficará montada até 6 de
janeiro.
“A programação do Natal
de Curitiba – Luz dos Pinhais
2019 foi concebida para espalhar o espírito de paz e de união
entre as pessoas, transformando
nossa cidade também em uma
ótima opção turística para desfrutar das festas de fim de ano”,
afirma o prefeito Rafael Greca.
Inspiração
Inspirações para renovar
esperanças não faltarão no Natal
de Curitiba 2019. Cartões-postais da capital, como o Parque
Barigui, o Jardim Botânico, a
Rua XV de Novembro e o Centro
Cívico, vão dividir as atenções

Prefeito Rafael Grega anunciou programação na quarta-feira (6)
de turistas e moradores com
24 árvores de Natal de até 22
metros. Espetáculos de música,
teatro, balé e ópera irão ocupar
o Centro Histórico, o Palácio
Avenida, a Câmara Municipal, o
Paço da Liberdade, a Catedral
Metropolitana, a Capela Santa
Maria, as Ruas da Cidadania e
os parques da cidade. A Praça
Santos Andrade volta a receber
a Vila de Natal, com sua roda
gigante toda iluminada. E a
grande novidade: um clássico
carrossel que irá encantar crianças e adultos em pleno Passeio
Público.
A capital volta a ganhar
também uma decoração especial, repleta de luz, cor e muito
brilho, que levará a festividade
do Centro para os bairros.

SEM JUSTIFICATIVA

Número de faltas
em consultas
ou serviços
agendados é
alto em Tibagi
Da Assessoria
Tibagi - Um levantamento
realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) demonstrou que um grande número de
pacientes falta em consultas dentro e fora do município, em sessões de fisioterapia e em viagens
com carros agendados, sem justificativa. Resultados de exames
de alta complexidade, feitos através da saúde municipal também
são esquecidos.
Apenas no último quadrimestre, foram contabilizadas 215
faltas nas sessões de fisioterapia. Até esta quarta-feira (6),
51 exames, como ressonâncias,
tomografias e eletrocardiogramas estão na SMS, à espera da
retirada. Nos agendamentos de
carros, para atendimentos em
Curitiba, também é comum a
ausência.
O secretário municipal de
Saúde, Wilson Silva, orienta
para que os pacientes avisem
previamente a SMS caso não
possam comparecer. “Pedimos
a população para que quando
fizerem seus exames busquem os
resultados, quando agendar carro
que vá ao ponto, compareça aos
serviços e se, por algum motivo,
não puder ir avise para que seja
remanejada a sua vaga”, diz.
“Os serviços são marcados
sempre com dificuldade, mas pessoas agendam atendimentos, mas
não comparecem e não dão satisfação, prejudicam o sistema como
um todo”, complementa Silva.
Para saber se seu exame já
está na Secretaria de Saúde,
justificar que não poderá ir a um
serviço agendado ou remarcá-lo,
o paciente pode entrar em contato
por SMS, através dos telefones
3916-2161/3916-2160/39162167.

Contornos de luz indicarão e
valorizarão atrações turísticas
e históricas da cidade, como o
Palácio Garibaldi e o Belvedere.
Como na edição do ano passado,
moradores e turistas poderão
conhecer várias atrações da programação embarcando na Linha
Natal, que começa no dia 28 de
novembro.
Inovação
A capital volta a celebrar
o Natal com criatividade e de
maneira inovadora, com uma
programação descentralizada,
uma rede de voluntários e o
apoio financeiro de patrocinadores privados que viabilizaram
algumas das principais atrações,
como Supermercados Condor
(carrossel e decoração do Pas-

EDUCAÇÃO

Polo da Universidade
qualifica 36 alunos
Da Assessoria
Palmeira - Após dois
anos de aulas e estudos, o
Polo de Palmeira da Universidade Aberta do Brasil
(UAB), graduou na sextafeira (1), 36 alunos, sendo
concluintes dos cursos de
Técnico em Serviços Públicos e Técnico em Segurança do Trabalho, através
da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação com o Instituto Federal
do Paraná (IFPR).
A iniciativa surgiu em
2017, quando o prefeito
municipal, Edir Havrechaki,
juntamente com a secretária
de Educação e sua equipe,
procuraram por parceria
com a coordenaria do IFPR;
demonstrando interesse em
que Palmeira recebesse os
cursos. Relembrado assim
no discurso feito durante
a solenidade de colação de

grau, por Edir. “A noite de
hoje, é realização de uma
caminhada que iniciou-se
lá atrás, quando demonstramos interesse, e fomos
buscar a parceria, pra trazer qualificação, educação
de qualidade e gratuita
para os munícipes junto ao
Instituto Federal do Paraná.
E hoje, fico muito feliz e
realizado, em ver que deu
certo, e mais ainda, em
rever formandos que foram
meus alunos, não parando
no tempo, e correndo atrás
de uma vida melhor por
meio dos estudos”, enfatizou o prefeito.
Os alunos dos cursos de
técnicos em segurança do
trabalho e serviços públicos estudaram em regime
semipresencial, tendo aulas
semanalmente e com conteúdo em plataforma online
disponibilizada pelo Instituto.

seio Público), Electrolux (Vila
de Natal e roda gigante na Praça
Santos Andrade), Volvo (árvores
de Natal da Avenida Cândido
de Abreu, Asilo São Vicente de
Paulo e Memorial de Curitiba),
Associação dos Lojistas do
ParkShoppingBarigüi (árvore de
Natal do Parque Barigui), Samar
Iluminação (Casa de Bolachas
de Mel do Bosque do Alemão),
Servopa (decoração do Jardinete
Heitor Gurgel do Amaral Valente
Netto, na Avenida Mário Tourinho) e Associação Comercial e
Industrial de Santa Felicidade
(decoração do Portal de Santa
Felicidade).
“Curitiba já se consolidou no
roteiro nacional natalino e mostra que uma cidade inteligente,
como é a nossa capital, conse-

gue recriar, através de parcerias
público-privadas, lindos cenários
que retratam o caráter lúdico do
nascimento de Jesus Cristo”,
completa Greca. Ele destaca
ainda o trabalho conjunto do Instituto Municipal de Turismo, da
Fundação Cultural de Curitiba
e do Instituto Curitiba de Arte e
Cultura (Icac), responsáveis pela
organização dos eventos da Prefeitura.
Abertura
A programação natalina de
Curitiba começa no dia 22 de
novembro, com o início da Feira
Especial da Praça Osório, no
Centro. Já a abertura oficial será
no dia 24 de novembro, com a
estreia do Auto de Reis no Passeio Público, que irá mostrar
com poesia e música a mensagem do nascimento de Jesus dos
três Reis Magos. No mesmo dia,
será aberto o carrossel para o
público.
Um dos pontos altos da programação será o Auto de Natal
com entrega de brinquedos da
campanha Natal Solidário da
Fundação de Ação Social (FAS).
O evento ocorre no dia 2 de
dezembro, na Ópera de Arame.
A campanha da FAS vai até 29
de novembro. A meta é arrecadar
80 mil brinquedos novos, que
serão distribuídos na Ópera de
Arame e nas Ruas da Cidadania.
Além disso, todas as regionais
da Prefeitura terão atrações para
a população e visitantes. As Ruas
da Cidadania ganharão rosáceas
e árvores de luz e estão programados espetáculos diários, com
destaque para o Auto de Natal.
O Sentido do Natal nas Regionais começa a ser encenado no

dia 25 de novembro e vai até 10
de dezembro.
O encerramento da programação natalina de Curitiba
ocorre no dia 23 de dezembro,
quando será realizado o Oratório
de Natal no Parque Tanguá.
Economia
A temporada natalina deverá
estimular a economia local em
diversos setores, como hotelaria, gastronomia, transporte,
prestação de serviços e o comércio em geral.
Levantamento do Instituto
Municipal de Turismo aponta
que, em 2018, os espetáculos
natalinos da cidade reuniram
cerca de 615 mil pessoas, o
dobro de público em relação a
2017 (300 mil). Do público que
acompanhou os eventos, 92,2
mil eram turistas, em 2018, um
crescimento de 54% em relação
ao ano anterior, quando a capital
recebeu cerca de 60 mil pessoas
de outras regiões do país e exterior.
O comércio também cresceu.
Em 2018, foram movimentados
R$ 60,6 milhões na economia
local devido à programação
de fim de ano, um aumento
de 14,3% em comparação ao
mesmo período de 2017 (R$ 53
milhões).
A expectativa do município é
que haja incremento nesses números, já que a festa está maior e
com mais atrativos. "Estimamos
que a programação de Natal de
2019 deve receber 10% a mais
de público, sendo que o número
de turistas deve aumentar em
15%", avalia Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de
Turismo.

FORA DE CASA

Operário enfrenta o Vila Nova
Da Assessoria
Ponta Grossa - Atletas
e comissão técnica do Operário Ferroviário viajaram, na
manhã desta quinta-feira (7),
para Goiânia-GO. Na sextafeira (8), o alvinegro enfrenta o
Vila Nova, às 20h30, no Estádio Serra Dourada, pela 34ª
rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
A equipe de Vila Oficinas venceu o Criciúma-SC na
rodada anterior pelo placar de
1 a 0 e chegou a 48 pontos
na tabela da competição, ocupando o sétimo lugar. O Vila
Nova empatou sem gols com o
Figueirense e está na 18ª posição, com 32 pontos. No pri-

Divulgação / José Tramontin

Fantasma tem 48 pontos e está
em 7 na tabela da competição

meiro turno, o Fantasma venceu
o time de Goiânia por 1 a 0 no
Estádio Germano Krüger.
Em entrevista coletiva, o

técnico Gerson Gusmão falou
sobre o confronto. “A vitória
é fundamental. Sabemos que
o adversário busca o resultado
positivo e, apesar de não vir de
bons resultados, nenhum jogo é
fácil. É difícil jogar em Goiânia,
é uma cidade quente, com umidade baixa, e a gente precisa
pontuar. Vamos procurar vencer
cada jogo para chegarmos vivos
na competição até as últimas
rodadas”.
Para o jogo desta sexta-feira,
o treinador segue sem contar
com o volante Fábio, que está
no Departamento Médico tratando entorse no pé esquerdo.
O zagueiro Edson Borges, que
cumpriu suspensão na última
rodada, fica à disposição.
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EDIÇÃO 2019 CONTARÁ TAMBÉM COM FESTIVAIS

32° Jeca terá 45 escolas participantes
Evento
acontece entre
dias 10 e 20
em Castro
AUGUSTO TRAVENSOLLI
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Do dia 10 a 20 de novembro acontece em Castro a 32ª
edição dos Jogos Estudantis
(Jeca). Ao todo em 2019, participarão 45 escolas com alunos

do grupo 0 ao grupo 4 - de 7 a
17 anos. As provas acontecem
nas principais praças da cidade:
Ginásio Gerson Torres, Epaminondas Xanda Nocera, Flávio
Gil Zanon, Douglas Pereira,
Wilson Shoembaecler e Sepam,
o a atletismo acontece na Pista
de Atletismo e interpretação
musical, na ACEC.
Os competidores disputarão
no masculino e feminino, atletismo, jogos de mesa (damas,
trilha e xadrez), tênis de mesa,
badminton, basquete, bete-ombro, futebol, futebol society, fut-

sal, handebol, queimada, vôlei,
vôlei de areia e interpretação
musical. Além disso, para esse
ano a novidade é a inclusão
de festivais de coreografia, jiu
Jitsu, karatê, kickboxing, capoeira, ginástica rítmica e tênis de
campo.
O secretário municipal de
Esporte e Juventude de Castro,
Marcos Rocco, fala da importância do Jeca para o município.
"Os Jogos Estudantis de Castro
é o maior evento da cidade e,
engana-se quem pensa que ele
movimenta a vida apenas dos

Rede Feminina prepara ações
A Rede Feminina de Combate
ao Câncer de Castro, juntamente
com voluntários e parceiros, acaba
de encerrar mais uma campanha
do ‘Outubro Rosa’. Ao longo de
todo mês passado diversas ações
foram executadas, a começar pela
tradicional caminhada que ocorreu
no dia 5 de outubro e que abriu a
temporada de conscientização. Ao
narrar o evento, a presidente da
Rede em Castro, Renata Hurla,
destacou a participação e o apoio
do comércio local e de entidades
como o Sindicato Rural, Secretaria Municipal de Saúde e Associação Comercial e Empresarial de
Castro (Acecastro), na abertura
da campanha.
Durante o mês também foram
realizadas visitas em empresas

locais e encontros, que segundo
a presidente, tiveram como objetivo a troca de experiência, entre
pessoas que estejam passando
ou que já tenham passado pelo
processo de tratamento contra o
câncer. E, no dia 19 de outubro,
Dia D, voluntárias da campanha fizeram o acolhimento das
pessoas que passavam pelos
postos de saúde do município.
Além disso, escolas e empresas
da cidade também arrecadaram
donativos, como suplemento
alimentar, e destinaram valores
arrecadados em campanhas e
eventos próprios, para a Rede.
Renata Hurla avaliou as
ações. “Outubro Rosa foi de
grande valia, a gente conseguiu fazer várias ações e fomos
a várias empresas chamando
atenção para a prevenção. Foi
muito bom, devemos agradecer

Jeca é vida, é saúde e lazer",
fala Marcos.
Rocco ainda comenta que
os alunos esperam o ano todo
a competição. "Conversamos
com alguns atletas e também
professores, técnicos da equipe.
O Jeca é muito esperado pelos
alunos, então todos depositam
uma expectativa grande em
cima disso. Existem crianças
que nunca mais saem da vida
esportiva justamente por causa
do Jeca. É um misto de amor,

adrenalina, muita emoção.
Então a expectativa dos alunos
é lá nas alturas. São vontades
de vencer, vontades de receber
medalhas e também de crescer
com esses jogos”, conclui o
secretário.
Além da competição tradicional, a organização promove
pelo terceiro ano o Parajeca,
para alunos com necessidades
especiais, com as modalidades
gol 10, corrida de obstáculos,
golf 7 e bocha.

'TRANSFORMA BRASIL'

'NOVEMBRO AZUL'

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

alunos e participantes, esse
evento mexe com as famílias,
mobiliza dezenas de pessoas
que por dez dias vivem a mais
pura emoção ao assistirem seus
filhos, netos, sobrinhos, irmãos
jogando, dezenas de pessoas
que se juntam para torcer e
vibrar com cada equipe. Vemos
uma grande importância no
Jeca, através dele já ganhamos
diversos talentos em nossa
cidade e resgatamos através do
esporte vários adolescentes. O

a comunidade castrense que nos
acolheu muito bem e que sempre
é solidária em causas como essa,
tão nobre”, destacou.
Agora, a Rede Feminina de
Combate ao Câncer e as voluntárias de Castro já estão trabalhando na programação das ações
para a Campanha ‘Novembro
Azul’. O movimento tem como
propósito conscientizar sobre a
importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de
próstata. No município já estão
agendadas visitas nas empresas
e parceria em eventos que serão
realizados por entidades locais.
Também está marcado para este
sábado (9) o tradicional Show
de Prêmios, que é promovido
anualmente pela Rede. O evento
começará às 20 horas, no salão
paroquial da Igreja Matriz de
Sant’Ana.

Voluntários de Castro agora
também podem se cadastrar
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Com o objetivo de aproximar castrenses, que tenham
disponibilidade e o desejo de
contribuir como voluntários,
das organizações não governamentais (ONGs) e de instituições do município, o médico
veterinário Francisco Delmar
Kotelinski, que neste caso se
denomina como voluntário de
marketing, vem promovendo
em Castro a divulgação da Plataforma ‘Transforma Brasil’.
Trata-se de um site por meio
do qual instituições e pessoas
podem se cadastrar, gratuitamente, e interagir entre si,
promovendo o voluntariado.
As instituições podem se
cadastrar para informar que
necessitam de voluntários e
informar as atividades para as
quais precisam de apoio. Já as
pessoas podem se cadastrar
para se disponibilizar como
voluntário, apresentando suas
aptidões, formas como podem
contribuir e o tempo que têm
disponível. “Muitas vezes as
instituições estão precisando
de ajuda, mas não sabem como
procurar por voluntários, mas
também existem muitas pessoas dispostas a ajudar e que
não sabem como e onde ofe-

recer ajuda, e a ideia da plataforma é justamente fazer uma
ponte entre esses dois públicos”, explica Francisco.
Segundo ele, o projeto
também tem o propósito de
desburocratizar os processos
de voluntariado. “Por exemplo, a pessoa como voluntária
pode fazer pequenos serviços,
para os quais tenha aptidão e
conhecimento, como o lançamento de notas. Acontece de
atividades como esta se acumularem nas instituições, e os responsáveis terem que pagar um
dia de trabalho inteiro para um
profissional fazer isso, sendo
que voluntários que tenham
disponibilidade para o serviço
poderiam disponibilizar poucas
horas do seu dia ou semana,
para colaborar em situações
como esta, conforme o tempo
que dispõe”, exemplifica.
Também de acordo com
o site Transforma Brasil, o
“movimento tem como objetivo estimular o voluntariado
e o engajamento cívico no
Brasil”, e “a missão de transformar o Brasil através dos
brasileiros”. No site, onde as
instituições e pessoas fazem
o cadastro, fica disponível o
nome e o endereço eletrônico
das instituições, assim, os
voluntários podem conhecê-

EM CURITIBA

Miss Carambeí é eleita
Miss Paraná Latina
AUGUSTO TRAVENSOLLI
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
No último sábado (2), representando Carambeí, Izabelle
Antunes conquistou o prêmio
de Miss Paraná Latina e representará o Paraná no Miss Brasil
Latina, em maio do próximo ano,
em Recife-PE. O concurso foi
realizado em Curitiba, no Restaurante Madalosso. Ao todo 20
candidatas concorreram ao prêmio de realeza da competição.
Além de Izabelle, foram premiadas na capital como Vice
Miss (Quatro Pontes) 1ª Princesa (Campo Largo); 2ª Princesa
(Curitiba) e 3ª Princesa (Prudentópolis e Cruzeiro do Oeste).
A rainha tem 25 anos, é natural
de Ponta Grossa e é Assistente
Social, com especialização em
gestão da saúde, atualmente
cursa Jornalismo. Na carreira
de miss, possui poucas participações, sendo que em 2014 foi
eleita rainha da EFAPI de Ponta
Grossa, e em 2018 ficou no top 5
do Miss Paraná Globo. A modelo
fala das diferentes emoções nos
concursos que participou. “As
emoções são as mais diversas,
adrenalina com certeza é a principal. A emoção de se auto desafiar
é incrível, saber que conseguimos
nos superar. Também tem muita
amizade, como tem o confiantemente antes da grande final, se

faz amizades com as meninas de
outras cidades, tem uma troca de
experiências culturais”, diz.
Após a participação no Miss
Brasil Latina, Izabelle pretende
encerrar a carreira em concursos,
ela conta ainda sobre a decisão de
participar do Miss Paraná. “Provavelmente esse seja o último
concurso, meu foco será total em
trazer a coroa de miss Brasil para
o Paraná. Sempre fui muito apaixonada pelo mundo miss, sempre
acompanhei tudo. E me encantou
esse novo formato de concurso
que vem se consolidando da miss,
para além da beleza, ser porta
voz de uma mensagem de solidariedade, de esperança e de força,
que é uma das características da
mulher atual”, conta Izabelle.
A Assistente Social ainda
completa, contando um pouco
da satisfação de representar o
estado. “Eu estou extremamente
feliz e honrada em ter sido escolhida a representante do estado
dentre tantas candidatas com
potencial. Mas ao mesmo tempo
sinto a responsabilidade que é
carregar esse título, e pretendo
fazê-lo da melhor forma possível,
utilizar a visibilidade para que
os olhares se voltem as causas
sociais e grupos que por vezes
são esquecidos e ainda, me
preparar com uma intensidade
maior para o Miss Brasil Latina”,
explica a miss.

las melhor e escolher com qual
se identificam mais e com qual
gostariam de contribuir.
Outra característica do projeto é que somente as instituições podem se cadastrar e/ou
sair da plataforma, o processo
não pode ser feito por terceiros. Além disso, a comunicação
entre ambas as parte não sofre
nenhum tipo de interferência,
ou seja, ocorre de forma direta
entre os interessados. Francisco
acredita que estes aspectos
contribuem com a transparência do processo e reduzem as
chances de participação de instituições não idôneas. “É uma
forma de filtrar as instituições
que desenvolvem um trabalho sério e de credibilizar as
doações, porque sabemos que
ocorre de as pessoas pediram
em nome de instituições e projetos que não são íntegros. E,
neste caso é importante destacar também que o objetivo
é a doação do tempo e não de
dinheiro“, afirma.
Quem se interessar em
conhecer mais sobre a Plataforma ‘Transforma Brasil’
e sobre os resultados deste
projeto pode acessar o site
https://transformabrasil.com.
br/. E para se cadastrar o link
é:
https://transformabrasil.
com.br/usuario/registrar

DOWNHILL

Piloto de Castro
é campeão por
antecipação
Mesmo faltando ser completada a última etapa do Campeonato Paranaense de Downhill deste
ano, o atleta castrense Leonardo
Zamoski Schmidt já tem garantido
o título de campeão na categoria
junior. Das seis etapas já disputadas, Leonardo subiu no lugar mais
alto do pódio em cinco das provas.
Agora vai em busca da sexta vitória,
na prova que marca o encerramento
oficial do campeonato e que está
definido para os dias 9 a 11 de
novembro, na cidade de Irati.
A sétima e última prova será
disputada na lendária pista do
Alessi- considerada pela maioria
dos participantes deste tipo de
modalidade, como a melhor pista do
Paraná, e será válida pelo ranking
nacional. O circuito está localizado
no morro mais alto da cidade e tem
um trajeto de 140 metros de pista,
com muitos obstáculos naturais e
uma boa infraestrutura para receber
os pilotos, torcedores e visitantes.
Para Leonardo, a 4ª etapa disputada na cidade de Toledo foi a
pedra no sapato do atleta. "Nesta
prova tive muita dificuldade. Tudo
ia bem nos treinos classificatórios,
até que durante a final, quando
já estava na metade da prova, a
correia da bicicleta estourou e fui
ultrapassado por outros competidores". Mesmo com este problema, Leonardo ficou na terceira
colocação, nesta prova.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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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.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender
com o resultado!

Sagitário: A Lua entra em
seu paraíso astral e você poderá
contar com a sorte, inclusive
em aposta ou sorteio. Que tal
fazer uma fezinha? Há sinal
de romantismo e altas doses
de carinho ao lado da pessoa
amada. Cor: branco.

Câncer: Bom momento
para se concentrar no trabalho e batalhar para que a sua
dedicação seja reconhecida.
Planos de viagem com a carametade, contam com a bênção
dos astros. Cor: verde.

Capricórnio: Se arrisque em
um projeto diferente ou tente algo
fora da rotina na vida profissional.
Curtir a família e o seu cantinho
ajuda a renovar as energias. Se
está só, alguém do passado pode
reaparecer. Cor: preto.

Leão: No trabalho, expandir seus conhecimentos e trocar
experiências com os colegas pode
ser mais produtivo do que imagina. Seu lado bem-humorado e
aventureiro esquenta as coisas na
paquera. Cor: vinho.

Aquário: No trabalho, você
conta com boas ideias e muita
habilidade para se comunicar.
Também será mais fácil lidar com
dinheiro, seu ou dos outros. Pode
se sentir mais à vontade para conversar com o par. Cor: cinza.

Virgem: Hoje, você conta
com mais habilidade para se
comunicar e fazer novos contatos profissionais e pessoais.
Vale a pena se aproximar de
quem pensa como você. A paixão deve esquentar a vida a
dois! Cor: amarelo.

Peixes: Se depender das
estrelas, você pode encher o
bolso nesta sexta! Aproveite
para organizar seus gastos,
poupe dinheiro por agora. O
desejo de sair da rotina e se
divertir também vai marcar a
vida a dois. Cor: lilás.
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Gêmeos: Aproveite as
energias favoráveis para tentar
algo diferente, seja na hora de
executar um serviço ou buscar
um novo emprego. Reserve um
tempo para se divertir com os
amigos. O par estará em sintonia. Cor: preto.
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Escorpião: Seu lado responsável está em evidência.
Saúde também pode se beneficiar se você agir de maneira mais
regrada dia a dia. Tome iniciativa
e aposte no seu charme para se
dar bem! Cor: azul.
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Touro: Se precisar de ajuda,
procure um amigo. O desejo de
se afastar para repensar algumas
coisas crescerá, mas não se isole
muito. A vida amorosa conta com
excelentes energias e a relação
pode se firmar. Cor: verde.

SUMÚLA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Verdau Mineração Ltda, CNPJ 04.268.989/0003-31, torna público
que recebeu do IAP a Licença Prévia para exploração e beneficiamento de minério a ser implantada em área rural de Castro-PR,.

RESUMO DE NOVELAS

3/lac. 4/biju — flap — meal — more — trem. 5/órfãs. 6/tundra. 12/estilo casual.

Libra: Boa parte da sua
atenção pode se concentrar nas
finanças hoje. Se precisa de uma
grana emprestada, conte com a
família. Faça o possível para colocar o serviço em dia. Pode se dar
bem na conquista. Cor: creme.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
COAG Transportes Rodoviários LTDA torna público que irá
requerer junto ao IAP a Licença Prévia para transporte rodoviário
de passageiros a ser instalada na ROD 151, KM 286, Colônia Santa
Clara, Castro – PR.
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Áries: Use a energia e a
disposição para correr atrás
do que deseja. Poderá fechar
bons acordos com a sua habilidade de comunicação. Na vida
a dois, a paixão tem tudo para
crescer. Cor: azul-escuro.
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EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE - Fernando José
Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob
nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo
Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá
a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local
infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e
on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e
“online” através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Localização
do imóvel: Castro-PR. Jd. das Nações. Rua Matilde Baer, s/nº (Lt. 06-Qd. U).
TERRENO. Área cͭ862,00m². Matr. 18.708 do RI Local. Obs.: Regularização e
encargos perante os órgãos competentes referente a eventual demarcação física
do terreno, inclusive com terceiros, correrá por conta do comprador. Ocupado
(AF). 1º Leilão: 11/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo: R$ 256.000,00. 2º Leilão:
13/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo: R$ 153.600,00. Condição de pagamento:
à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local
de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído
pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.
br e www.megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600 Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844
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NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso.
Valor de R$ 1.100. Fone
(42) 9 9972-0758.

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL E
CAPITAL DE GIRO
Vendo crédito de 300 mil, entrada
R$33 mil e 179x de R$1.980,00.
Mais informações whatsapp: (41) 9
9852-3855.
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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.

A forma mais barata de fazer negócio!

3/lac. 4/biju — flap — meal — more — trem. 5/órfãs. 6/tundra. 12/estilo casual.

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

3232-5148
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POLÍCIAS CIVIL E MILITAR APREENDERAM 116% MAIS ARMAS

Castro se destaca no ranking estadual
Divulgação

EM TELÊMACO BORBA

Jovem é morto no centro
Telêmaco Borba - Na
tarde desta quarta-feira (6), um
jovem morreu após ser alvejado
a tiros em Telêmaco Borba, na
Rua Vicente Machado, na região
central da cidade. Câmeras de
segurança registraram toda a
ação. A vítima foi atingida por
um disparo de arma de fogo na
região do tórax. O jovem acabou
não resistindo. Várias equipes da
Polícia Militar foram acionadas

para o local. Os policiais fizeram
buscas na casa de um dos suspeitos na tentativa de localizar a
arma utilizada na ação, no local
foi encontrado uma camiseta de
cor branca, que possivelmente
foi utilizada durante a ação dos
indivíduos. O morador acabou
sendo encaminhado para a 18ª
SDP para procedimentos da
Polícia Judiciária. O outro suspeito ainda está foragido.

EM PONTA GROSSA

Polícias Civil e Militar do Paraná apreenderam 4.670 armas de fogo durante os nove primeiros meses de 2019

As estatísticas
foram
divulgadas nesta
terça-feira (4)
Da Assessoria
A Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp-PR)
divulgou, nesta terça-feira
(5), estatísticas referentes à
apreensão de armas de fogo
nos primeiros nove meses
de 2019. Os dados constam
em relatório interno da Sesp,
destinado ao planejamento
de ações futuras das forças
policiais no estado. Chama a
atenção o fato de que o município de Castro foi aquele que
apresentou maior aumento
percentual no número de
armas apreendidas nos Campos Gerais, no comparativo
com o mesmo período, no ano
passado. O acréscimo foi de
116%.
As polícias Militar e Civil
do Paraná apreenderam 4.670
armas de fogo durante os nove
primeiros meses deste ano, de
acordo com relatório do Centro de Análise, Planejamento
e Estatística, da Secretaria da
Segurança Pública do Paraná.
Dos 399 municípios paranaenses, 173 (43%) tiveram
aumento no número de apreensões de armas se compa-

rado janeiro a setembro deste
ano com o mesmo período do
ano anterior.
O maior número de apreensões de armas de fogo se
concentra em Curitiba (458
armas), seguido por Foz
do Iguaçu (184), Cascavel (178), Londrina (142),
Ponta Grossa (127), Guarapuava (148) e São José dos
Pinhais (98). Para o secretário da Segurança Pública,
Romulo Marinho Soares, o
grande número de apreensões
é resultado do trabalho integrado desempenhado pelas
forças policiais estaduais no
combate ao crime.
“Quando
apreendemos
uma arma de fogo, evitamos
que seja utilizada em outro
crime, o que fez reduzir os
índices de roubos e homicídios
no Estado, por exemplo, neste
ano”, disse ele. “E a melhor
maneira de tirarmos armas
das mãos dos criminosos é por
meio da atividade policial e a
partir de denúncias”.
Dos 173 municípios que
tiveram aumento no número
de apreensões de armas de
janeiro a setembro deste ano,
os números mais expressivos
foram Castro (116%), Arapongas (130%), São Jerônimo
da Serra (157%). Além destes, Campina da Lagoa, que no
ano anterior tinha registrado a
apreensão de quatro armas de
fogo, este ano foram 21.

Em Japurá, município da
região Noroeste do Paraná, em
uma única ocorrência, em julho
deste ano, foram apreendidas
21 armas. A ação foi possível
após uma denúncia anônima
para a Polícia Militar, o que
resultou em um aumento no
número de apreensões (foram
2 armas de janeiro a setembro
de 2018 e 23 no mesmo período deste ano).
Policiamento
O comandante-geral da
Polícia Militar, coronel Péricles de Matos, atribui o alto
índice de apreensão de armas
de fogo ao maior policiamento
nas ruas, aumento no número
de operações realizadas e
também as ações prévias e de
inteligência das polícias.
“Antes das operações nós
desenvolvemos um intenso
trabalho de inteligência policial, a qual aponta que certas pessoas daquela região
frequentam um determinado
local, numa determinada hora.
Efetuamos a prisão, e junto
com a atividade delituosa vem
a arma”, esclareceu.
“O importante para a população é que cada arma, ao ser
apreendida, evitará um crime
futuro. Quando nós retiramos
uma arma de circulação é
menos um estupro, menos um
ou dois homicídios, ou menos
dois ou três roubos, que poderiam ser cometidos com aquela

arma de fogo”, completa o
comandante-geral.
Tipos
Dentre as armas mais
apreendidas no Estado estão
o revólver (1.918), a espingarda (1.190), a pistola
(940), a garrucha (268), a
carabina (173), o rifle (68),
o garruchão (43), o pistolete
(23), o fuzil (15) a metralhadora (12) e a escopeta (18).
O delegado-geral adjunto
da Polícia Civil, Riad Braga
Farhat, ressalta que a apreensão de armas colabora para
a inibição de mais crimes.
“Dentro dos 60 mil homicídios do país, a maioria é
cometida por arma de fogo.
Então, cada arma que as polícias civis, militares, federal e
guardas municipais tiram de
circulação, da mão de traficantes, assaltantes, ou mesmo
de pessoas que não tem autorização para estar armadas, é
um ganho para a sociedade”,
afirma.
Para denunciar o tráfico de
armas, como outros crimes, de
maneira totalmente anônima,
o cidadão pode ligar para o
Disque Denúncia 181. “Nós
garantimos o seu anonimato,
ajude as polícias a combater
o crime organizado e evitar,
principalmente, homicídios”,
ressaltou o secretário da
Segurança Pública, Romulo
Marinho.

Preso acusado de agredir
ex-mulher
Ponta Grossa - Na manhã
desta quinta-feira (7), foi preso
J. C. S. acusado de agredir a exmulher Franciele Gonçalves, no
último domingo (3), em Ponta
Grossa, no Bairro Santa Bárbara. A Polícia Civil realizou a
prisão preventiva do acusado,
conforme pedido da Delegacia
da Mulher, em Mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca.
Conforme a política, após
chamar Franciele para conversar,

o suspeito agrediu a ex-mulher
com chutes e socos. Na sequência, o homem levantou a vítima
no colo e a arremessou no chão,
segundo a Polícia Civil. A investigação acredita que a mulher
bateu a cabeça no meio-fio.
Franciele está internada na
Unidade de Tratamento Intensivo
(UTI) do Hospital Universitário
Regional dos Campos Gerais
(HU-UEPG), ela sofreu AVC
pós-traumático, causado por
chutes na cabeça.

NA OLEGÁRIO DE MACEDO

Acidente com moto e carro
Na tarde de quarta-feira (6),
um acidente foi registrado na rua
Olegário de Macedo em Castro. A
colisão envolveu uma motocicleta
Honda/CG Fan e um GM/Agile,
o condutor da motocicleta, de 18
anos, precisou ser socorrido pelo

SIATE (Corpo de bombeiros)
e encaminhado para UPA com
ferimentos moderados. A Equipe
da Guarda Municipal auxiliou no
local e posteriormente, a Polícia
Militar compareceu para procedimentos administrativos.

NO CATANDUVA

Preso acusado de tortura
Carambeí - A Polícia Civil
de Castro prendeu na tarde de
quarta-feira (6), M. A. F, de 36
anos, acusado do crime de tortura. O caso ocorreu em 2010,
na localidade de Catanduva de
Fora, em Carambeí, onde o
padrasto é suspeito de agressões
físicas contra uma criança de sete
anos, na época do crime.
Em 2017, foi decretada a

prisão preventiva, que não foi
cumprida, pois o acusado não
havia sido encontrado. Nesta
quarta-feira (6), o setor operacional da 43° DRP Castro
encontrou o autor, cumprindo a
ordem de prisão preventiva e,
posteriormente, encaminhou o
acusado para a Cadeia Pública
do município, onde está à disposição da Justiça.

NA PR-151

Acidente mata duas pessoas
Piraí do Sul - Um veículo
VW/GOL colidiu com um caminhão, por volta das 21 horas
desta quarta-feira (6), entre
os municípios de Piraí do Sul e
Jaguariaíva.
Segundo informações da
Polícia Rodoviária Estadual,
a colisão foi lateral entre os
dois veículos, no KM 245 da
PR-151, próximo da entrada
do bairro Espalha Brasa, localizado na zona rural de Piraí do
Sul.
Dois homens, um de 46 e

outro de 47 anos, que estavam
no carro foram a óbito no local.
Segundo informações, os dois
ocupantes do veículo residiam
em uma propriedade perto da
prainha de Jaguariaíva. O condutor do VW/GOL foi socorrido
com ferimentos moderados, e
foi levado pela equipe da CCR
Rodonorte até a Unidade de
Pronto Atendimento de Castro.
O caminhão envolvido na
batida possui placas de Santiago do Sul-SC e o VW/GOL,
com placas de Jaguariaíva.

EM PONTA GROSSA

Preso segundo envolvido
na morte de psicóloga
Ivaí - Nesta terça-feira (5),
foi preso o segundo envolvido
no caso de feminicídio da psicóloga Leonisse Micheli Kobelnik,
de 31 anos, que foi encontrada
morta no dia 29, dentro da própria casa em Ivaí. W. S. recebeu
do ex-marido de Leonisse R$
1.500 para auxiliar no crime.
O acusado deve ser indiciado por homicídio triplamente
qualificado. De acordo com

informações da Polícia Civil,
desde o início das investigações
trabalhava-se com a possibilidade de o crime ter sido cometido por duas pessoas, além do
ex-marido, Andre Luis Perrinchelli Cavalheiro, que foi encontrado morto num hotel de Ponta
Grossa. A criança, filha do casal
morto, foi encaminhada para a
família e terá acompanhamento
psicológico.
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Divulgação / Fabiana Guedes

Em grande estilo
parabenizamos a
fotógrafa Fabiana
Guedes Lopes de
Oliveira, que nesta
sexta-feira (8) estará em
festa pela chegada de
seu aniversário. Muitas
felicidades! Que hoje
é destaque
na página D+

Divulgação / Fabiana Guedes

Responsáveis
pela entrada
das alianças no
salão de festas e
entrega aos noivos,
os lindos pajens
Maria Fernanda
Groenwold e
Theodoro Babi.
Ela, sobrinha da
noiva e ele,
priminho do noivo

À espera de Nicolas, com muito amor, o
casal Fernanda Bianca Petter Bundt e Christian
Frederico da Cunha Bundt. Espera também
ansiosa para os irmãos Aneliz Petter de Souza
e Frederico Petter Bundt

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Prestigiando os
amigos no
noivado, o casal
Ana Priscila
Petter e Leonardo
Lozano
Damasceno
e sua Helena

Janine Alicia Groenwold e Ricardo Francisco Oliveira
oficializaram seu noivado durante jantar no Bungaville
Palace Hotel neste sábado (2), com as bênçãos de
familiares, amigos e dos Padres Franco e Rodrigo
(Igreja São Judas Tadeu). Ela é filha de Caroline
Egbertdina Morsink Groenwold e Eltje Jan Hendrik
Engel Groenwold e ele, é o caçula do casal Fátima
Marisa Oliveira e Jaime Oliveira. A festa contou com
Buffet, bar e recepção do Buganville Palace Hotel
(By Silvia Kugler). Flores e décor da Floricultura Solarium
(by Andreia Gerhmann Madureira), som e iluminação
de Solução Eventos (leia-se Joas Torello e equipe).
Destaque para o Lettering e personalizados em
papel TipoCubo by Giovana Okubo. O lindo
porta aliança foi bordado pela noiva e sua mãe
Divulgação / Fabiana Guedes

Tios e primos da noiva Janine organizaram uma surpresa
para o novo casal, com direito a paródia cantada em
coral. À frente do grupo, os tios Henriette Bouwman
Morsink e Geraldo Henrique Morsink, com seus filhos
Edwin Jan, Larissa Jeanne e Ericke Herman

Divulgação / Fabiana Guedes

As irmãs Juliana
Mayumi Okubo e
Giovana Okubo.
Giovana está à
frente da Tipo
Cubo, onde
oferece serviço
de lettering e
personalização
para eventos

Divulgação / Arquivo Pessoal

Parabenizamos
o Adilson Borges
Ribeiro que no
domingo (3)
comemorou
a passagem de
seu aniversário.
Homenagem da
família e sua
esposa Josemeri
Borges dizendo
parabéns
e muitas
felicidades.
Te amo!

Divulgação / Arquivo Pessoal

Parabenizamos a
empresária do
ramo da estética
Vanessa Schipanski
Bueno que nesta
sexta-feira (8) estará
comemorando
seu aniversário.
Homenagem de seu
marido Cleverson
Bueno e filhos Murilo
Schipanski Bueno e
Melyssa Schipanski
Bueno. Felicidades!
Divulgação / Arquivo Pessoal

Os aniversariantes
do último dia 26,
Gabriel Machado
Dias e Eunice
Aparecida
Machado
ainda recebem
felicitações
dos familiares
e amigos!!

08/11

Raynara Ferraz
Fabio Farias
Fabiana Guedes Lopes
de Oliveira - Fotógrafa
Jéssica do Rocio
Ferreira de Lara
Débora Bannach Cardoso
(rádio Castro)

09/11

Matheus Antonio
Ferreira de Lara
Tchake Mello Pereira

Anice Fadel Ribas
Adriana Linhares de Lara
Eliane Coelho

10/11

Tangreyse Ehalt Macedo
Leila A. Lopes de Oliveira
Allisson Rodrigues

11/11

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

