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Castro começa a ser 
decorada para Natal

A cidade de Castro começou 
a ser decorada para o Natal 
nesta sexta-feira (29), com a 
instalação dos primeiros enfeites 
natalinos. O trabalho está sendo 
executado pelos profissionais da 

24 ANOS DE CARAMBEÍ

Luzes e shows marcarão aniversário

PG Vôlei faz jogo 
equilibrado mas 
sofre derrota

ALIEL PARTICIPOU DE 
DEBATE NACIONAL 

GOVERNO INJETA QUASE 
R$ 6 BI NA ECONOMIA

PRIMEIRAS LUZES INSTALADAS

Diretoria Municipal de Indústria, 
Comércio, Turismo e Cultura. 
E, segundo o diretor da pasta, 
Augusto Beck, a ornamentação 
deve marcar o início do clima de 
Natal no município.        página 5

página 3 página 3

Carambeí tem motivos de sobra para come-
morar o mês de dezembro. Além do Natal, com 
ornamentações na Praça Cívica e outros pontos da 
cidade, a cidade recebe grandes shows que marca-
rão o seu 24º aniversário no dia 13 de dezembro. A 
agenda abre no dia 8 com celebrações natalinas; de 

O Ponta Grossa Vôlei en-
frentou a equipe do SESI-SP 
nesta quinta-feira (28), na 
Arena Multiuso. O time fez 
um primeiro set equilibrado e 
ganhou de 25 a 18. Os outros 
três sets foram vencidos pelo 
SESI-SP, parciais de 22x25, 
22x25 e 21x25. Sem vencer 
na competição, o Ponta Grossa 
Vôlei viajou na madrugada desta 
sexta-feira (29) para mais um 
confronto dentro da Superliga. 
O desafio agora é contra o Amé-
rica Vôlei.          página 6                         

12 a 15 com a Primeira Festa  do Peão Carambeí 
e no dia 13 o já tradicional desfile cívico. Neste 
ano, as ornamentações estão mais concentradas 
na Praça Cívica onde um túnel de luzes, árvores 
iluminadas, renas, arabescos e a Casa do Papai 
Noel, trarão a magia do Natal.         página 7

A Black Friday movimentou o comércio cas-
trense na sexta-feira (29). Estabelecimentos co-
merciais de diversos segmentos acabaram fazendo 
da última sexta-feira de novembro, um dia inteiro 
voltado para promoções e ofertas. De acordo com 
as propagandas e anúncios, alguns produtos foram 
comercializados até pela metade do preço.

Teve quem fez a chamada ‘Black Week’, ou 
seja, uma semana inteira para fomentar o con-
sumo, e, alguns aproveitaram os três dias do 
final de semana. O objeto em geral é estimular 
as vendas, dando aquela aquecida no período 
que antecede o Natal, porém, há também quem 
aproveitou a oportunidade para tentar limpar os 
estoques, até mesmo para que o espaço esteja 
livre para a acomodação dos produtos que che-
garão para a temporada de final de ano.

PRAÇA CÍVICA já recebe iluminação

3x1

Carambeí tem 
programação 
especial dia 30

NOVEMBRO AZUL

A Secretaria Municipal de 
Saúde prepara programação 
especial do Novembro Azul, no 
dia 30,  direcionada ao público 
masculino com atendimento na 
Unidade Básica de Saúde Nova 
Holanda.            página 7       

tRABALHO de preparação começou muito antes

Black Friday agrada comércio
UM DIA INTEIRO DE PROMOÇÕES E OFERTAS
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Centro Cultural inaugura 
modernização de Moinho

O Centro Cultural Castro-
landa (CCC) inaugura, neste 
sábado (30),  duas novas 
exposições e a moderniza-
ção realizada no terceiro e 
quarto andares do Memorial 
da Imigração Holandesa, o 
Moinho, onde foram inseri-

ALÉM DE NOVAS ExPOSIÇÕES

dos elementos de tecnologia 
e iluminação por fibra ótica. 
A data da inauguração foi 
escolhida, pois é o dia em 
que o CCC comemora três 
anos de formação e a Colô-
nia Castrolanda 68 anos de 
fundação.                        

dAtA foi escolhida porque marca três anos da formação
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wITMARSUM TEM 
FEIRA ESPECIAL 
DE NATAL NESTE 
FIM DE SEMANA 
página 7

INICIA 
PROGRAMAÇÃO 
'200 ANOS DE LUZ' 
EM PALMEIRA
página 7

página 5

LOjAs ficaram cheias durante toda a sexta-feira
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30/11 - Dia da Amizade Brasil-Argentina / Dia do Síndico
       Dia do Estatuto da Terra / Dia do Teólogo

            Dia Nacional do Evangélico
01/12 - Dia Internacional da Luta contra a AIDS
            Dia do Numismata
02/12 - Dia Nacional das Relações Públicas

       Dia Nacional do Samba / Dia da Astronomia
       Dia Pan-americano da Saúde
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Chegam a chamar a Black Friday do Brasil de ‘A metade do 
dobro’. Mas é preciso saber que existem sites, aplicativos e órgãos 
que trabalham especificamente na observação e punição daque-
les estabelecimentos comerciais que tentam enganar o cliente; 
também existem meios de o consumidor descobrir se de fato está 
comprando mais barato, ou se simplesmente está se deixando 
levar por um anúncio de promoção. Ou seja, não há desculpa, a 
não ser a desinformação, para os casos em que se paga a metade 
do dobro. O comércio quer vender, lucrar e limpar estoque. Em 
contrapartida, o consumidor quer comprar, pagando mais barato, 
e para essa negociação de fato ser positiva para ambas as partes, 
é necessário estar ligado aos recursos disponíveis, e minima-
mente informado sobre o histórico daquele estabelecimento onde 
se pretende comprar. Então, olhos nas compras!

'BLACK FRIDAY'

EDITORIAL

Previsão do Tempo - Castro*
Dia Clima Temperatura Umidade

Fonte: ClimaTempo                                                          *Consulta realizada em: 29/11/2019

28 ºC

14 ºC

Domingo
01/12

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

81%
33%

26 ºC

13 ºC

Sábado
30/11

Sol com algumas nuvens. Não chove.

95%
40%

21 ºC

13 ºC

Segunda
02/12

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

81%
54%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Como os nossos estados ou 
cidades se preparam, hoje, para 
evitar, impedir e se precaver da vio-
lência? A segurança é uma das prin-
cipais demandas da população e está 
estampada nas campanhas eleitorais. 
Mas o que é feito, de fato?

Segundo dados do Anuário do 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, os gastos do governo com 
segurança pública no Brasil totali-
zaram R$ 91,2 bilhões em 2018, o 
equivalente a 1,34% do PIB ou R$ 
409,66 por brasileiro. Em relação 
ao ano anterior, o país aumentou as 
despesas com a área em 3,9%.

O porquê o investimento cresce, 
mas a sociedade continua com a 
sensação de insegurança? Não é por 
falta de alternativas.

O mercado de empresas de 
segurança prevê um crescimento de 
10% até o fim de 2019, segundo a 
Associação Brasileira das Empresas 
de Sistemas Eletrônicos de Segu-
rança (Abese). Cerca de 95% das 
empresas que atuam no Brasil lança-
ram novas soluções, sendo algumas 
com tecnologia ponta utilizada no 
combate ao terrorismo fora do país. 
Mas quantas delas vemos usadas no 
dia a dia das nossas cidades para 
evitar ações criminosas?

A Torre Eiffel, em Paris, por 
exemplo, possui um sistema de con-
trole de acesso e segurança com 
alta tecnologia e é um monumento 
do governo. Já cidade de Cannes, 
também na França, possui pilares 
retráteis por toda a sua extensão, 
protegendo locais públicos de inva-
são de carros não autorizados. O que 
estes dois pontos tem em comum e 
que poderiam servir de exemplo para 
o Brasil: são públicos e o investi-
mento foi feito pelo poder público.

Embora o gasto com segurança 
no Brasil cresça a cada ano, andamos 
no caminho inverso: oneramos nos-
sos cofres com tentativas de soluções 

para remediar. Armas não são a única 
forma de segurança. Um exemplo 
claro de como a verba é mal investida 
foi o assalto ao aeroporto de Viraco-
pos, em Campinas, no mês passado. 
Os criminosos entraram na pista, rou-
baram uma carga em dinheiro que iria 
entrar em um avião e fugiram. E não é 
a primeira vez que isto acontece. Não 
havia barreiras para impedir o acesso 
a pista, e tampouco câmeras de iden-
tificação. Quando fugiram, a polícia 
foi atrás, seguindo e deixando um 
rastro de ações para remediativas.

Assim agimos nas favelas tam-
bém. Não impedimos a droga de 
chegar lá, não evitamos as facções 
criminosas de atuar no país inteiro, 
mas subimos atirando e colocando 
as vidas de inocentes em risco.

O Anuário do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública também mos-
tra que os gastos com inteligência 
reportados pelos estados brasilei-
ros, os principais responsáveis pela 
entrada de recursos na segurança 
pública, foram na ordem de 0,6%.

Temos as tecnologias, temos o 
dinheiro, mas não existe inteligência 
ou estratégia. Pode dar certo em 
uma ação, mas a tendência, em longo 
prazo, é sempre estarmos atrás do 
crime, que se atualiza e se expande 
a cada dia.

No português claro, usamos 
armas de fogo, mas não pensamos 
em como usá-las. Remediamos o 
problema, mas não evitamos. Tam-
pamos o vazamento com uma fita, 
mas não o consertamos. Em pouco 
tempo devemos nos afogar.

* Marco Antônio Barbosa é 
especialista em segurança e 

diretor da CAME do 
Brasil. Possui mestrado 

em administração de empresas, 
MBA em finanças e diversas 
pós-graduações nas áreas de 

marketing e negócios.

Segurança: prevenir para 
não precisar remediar

* Marcos Antônio Barbosa
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UEM HOMENAGEADA
A Câmara dos Depu-

tados fará no dia 11 de 
dezembro, às 11 horas, 
sessão solene em homena-
gem aos 50 anos da UEM.  
A sessão foi proposta pelos 
deputados formados pela 
instituição, Ricardo Barros 
(engenharia civil), Ênio Verri 
(economia), Luiz Nishimori 
(ciências contábeis) e José 
Carlos Schiavinato (enge-
nharia civil).

CURSOS
A UEM oferece mais de 

60 cursos degraduação, 85 
cursos de especialização, 
30 cursos de mestrado, 17 
cursos de doutorado e dois 
cursos de pós-doutorado. O 
campus em Maringá reúne 
uma comunidade de 20 mil 
pessoas, entre alunos, pro-
fessores e servidores.

UNÍSSOMO
Os três senadores do 

Paraná - Alvaro Dias (Pode), 
Flávio Arns (Rede) e Orio-
visto Guimarães (Pode) 
- votaram pela derrubada 
do veto do presidente Jair 
Bolsonaro ao projeto de lei 
que prevê o atendimento de 
assistentes sociais e psicólo-
gos nas escolas brasileiras. 
Somente três deputados 
paranaenses voataram pela 
manutenção do veto: Evan-
dro Roman (PSD), Felipe 
Francischini (PSL) e Sar-
gento Fahur (PSD).

BOSQUE DE LUZ
O Parque Linear é a 

nova área de lazer que 
será entregue pelo prefeito 
Marcelo Rangel (PSDB) 
neste sábado, 30, em Ponta 
Grossa. O espaço já traz 
inovações como pistas de 
corrida e caminhada, mis-
tura arte e tecnologia para 
as festas natalinas. O bos-
que tem 3.400m² e sete 
toneladas de equipamentos 
vai sincronizar sons e luzes 
no Natal.

LONDRINA SEGURA
A partir de janeiro, Lon-

drina receberá a instalação 
de 102 novas câmeras de 
segurança integradas à cen-
tral de monitoramento da 
Guarda Municipa. Fibras 
óticas serão usadas para 
transmissão das imagens em 
alta definição. O objetivo é 
diminuir ilícitos e prevenir 
ações de vandalismo em 
locais e prédios públicos.

PORTO DE PARANAGUÁ
O Porto de Parana-

guá deu início à monta-
gem dos equipamentos que 
vão operar no novo berço 
201. O futuro corredor de 
exportação vai interligar 

cinco terminais de granéis 
e movimentar 6 milhões de 
toneladas de grãos por ano 
– um aumento de 140% na 
capacidade atual, que é de 
2,5 milhões de toneladas. 
Os investimentos alcançam 
R$ 210 milhões em obras e 
estruturas de carregamento, 
como correias transportado-
ras e os shiploaders.

AEROPORTO REGIONAL
O prefeito de Maringá 

Ulisses Maia (PDT) assinou 
a ordem de serviço para o 
início das obras do Aero-
porto Regional Silvio Name 
Júnior. A pista de pouso e 
decolagem será uma das 
mais extensas do estado 
com 2.380 metros. O inves-
timento de R$ 81,5 milhões, 
garante mais segurança e 
conforto aos passageiros, é 
resultado de convênio com 
governo federal.

TOLEDO, 67 ANOS
Em 14 de dezembro, 

Toledo completa 67 anos 
de emancipação político-
administrativa. A cidade é 
considerada a capital do 
agronegócio, polo acadê-
mico, referência em cultura, 
meio ambiente e estrutura 
esportiva.

PRORROGADO
O presidente Jair Bol-

sonaro atendeu pedido da 
Confederação Nacional de 
Municípios e, através de 
MP, prorrogou até 12 de 
abril de 2021 o prazo para 
a apresentação do plano de 
mobilidade urbana pelos 
municípios.

PRAZO CURTO
O deputado Filipe Barros 

tem até janeiro para forma-
lizar o Aliança pelo Brasil, 
partido do presidente Jair 
Bolsonaro, em pelo menos 
em 15 cidades do Paraná. 
Barros, presidente esta-
dual do partido, vai focar 
a formação dos diretórios 
nas nove maiores cidades 
do Estado. Os encontros 
que devem correr o mês de 
dezembro vão começar por 
Foz do Iguaçu e terminam 
em Curitiba. O partido tem 
até abril para formalizar sua 
criação no TSE.

ANTECIPADO
O prefeito Santin Roveda 

(PL) antecipou o pagamento 
dos salários dos 1.280 ser-
vidores municipais paras 
eles aproveitarem, se qui-
sere, as promoções da black 
friday deste fina da semana. 
São mais R$ 5 milhões nas 
contas dos servidores.

   * Da Redação 
ADI-PR Curitiba.

CANDIDATO
Em conferência partidária no Rio de Janeiro, o presi-

dente nacional do PSB, Carlos Siqueira, confirmou que o 
deputado federal Luciano Ducci será candidato a prefeito 
de Curitiba nas eleições de outubro de 2020. Ducci já foi 
prefeito de Curitiba e criou o programa Mãe Curitibana 
que reduziu, de forma sensível, a mortalidade materno-
infantil na capital paranaense.

Da Assessoria

Entre 29 de novembro e 
23 de dezembro o Governo do 
Estado vai injetar quase R$ 6 
bilhões na economia parana-
ense. O valor se refere somente 
à folha de pagamentos dos 
servidores públicos. Por deter-
minação do governador Carlos 
Massa Ratinho Junior o décimo 
terceiro foi antecipado para o 
próximo dia 4 e os vencimentos 
de dezembro e o terço de férias 
para o dia 23. Nesta sexta-feira 
(29) foi depositado o salário de 
novembro.

Cada um das três folhas 
salariais que o Estado vai libe-
rar nas próximas semanas é 
de R$ 1,83 bilhão, para paga-
mento de 300 mil servidores 
ativos, aposentados e pensio-
nistas. A gratificação de férias 
em dezembro atende principal-
mente o magistério estadual, 
maior quadro da administra-
ção pública do Paraná. “Esses 
recursos ajudam o servidor a 
organizar o final do ano e vão 
potencializar o comércio”, des-
taca Ratinho Junior.

O governador ressalta que 
a antecipação dos pagamentos 
ocorre em razão do cuidado 
com as contas públicas. “Isso 
só acontece graças à organi-
zação financeira do Estado, 
que estamos levando de uma 
forma muito rígida”, explicou o 
governador, lembrado os cortes 

feitos na estrutura do Estado 
ao longo de 2019 e também a 
redução nos gastos de custeio 
da máquina.

Movimento
A medida adotada pelo 

governo estadual foi bastante 
elogiada por diversas asso-
ciações comerciais do Paraná 
por significar um incremento 
importante na economia, aju-
dando a gerar emprego e renda 
nas mais diversas regiões do 
Estado.

Presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial e 
Empresarial de Ponta Grossa 
(ACIPG), Douglas Fanchin 
Taques Fonseca, ressaltou que a 
iniciativa vai além de colaborar 
com o aumento no movimento 
de diversos setores, como o 
comercial e de serviços.

Para ele, significa uma ótima 
oportunidade também para os 

consumidores. “Com dinheiro 
no bolso podem fazer melhores 
negócios. Um estímulo muito 
importante que gera bons 
negócios para a cadeia econô-
mica toda”, disse.

Rodrigo Rosalem, direr-
tor de planejamento e gestão 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Paraná (Fecomércio PR), 
reforçou o caráter social das 
antecipações dos pagamentos.

“Teremos um impacto muito 
interessante na economia, seja 
por um dinheiro a mais para 
fazer compras ou para pagar 
dívidas”, explicou. “Lem-
brando que ao usar o dinheiro 
extra para pagar dívidas, o con-
sumidor volta a ter crédito para 
poder comprar novamente”, 
acrescentou.

Preço menor
Presidente da Associação 

Comercial do Paraná (ACP), 
Gláucio José Geara, lembrou 
de outra ação tomada pelo 
Governo do Estado que tam-
bém terá influência direta no 
comércio paranaense.

Segundo ele, a mudança no 
sistema de tributação de mais de 
60 mil itens alimentícios com a 
retirada da Substituição Tribu-
tária e da consequente cobrança 
antecipada do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) terá reflexo 
na diminuição do preço de uma 
série de produtos alimentícios.

“A produção e comer-
cialização de alimentos terá 
um impacto muito grande no 
Paraná, não tenho dúvida. A 
mesa do paranaense será mais 
farta neste fim de ano”, disse 
Geara. Dados da ACP indicam 
crescimento da economia do 
Estado no período na ordem 
de 2,8%.

Montante se refere, apenas, à folha de pagamentos dos servidores públicos

Medida adotada 
foi elogiada 
por várias 
associações
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Governo injeta R$ 6 bi na economia
ATÉ O NATAL

Com o slogan “Brasil, um 
passo adiante”, o Partido Socia-
lista Brasileiro (PSB) realiza 
esta semana um amplo debate 
para uma “autorreforma”, que 
visa também contribuir para a 
mudança do sistema político e for-
mular uma proposta inovadora de 
desenvolvimento para o Brasil. O 
encontro contará com lideranças 
nacionais do partido e também 
de países como Portugal, Chile, 
Espanha e Uruguai. O deputado 
federal ponta-grossense Aliel 
Machado (PSB-PR) participa do 
evento, que está sendo realizado 
no Rio de Janeiro. 

De acordo com o parlamentar, 
a discussão é muito importante 
para que os partidos discutam os 
verdadeiros interesses da popula-
ção. “Os partidos foram ficando 

cada vez mais distantes do cida-
dão. A polarização que toma conta 
do país só prejudica o debate e em 
nada contribui para encontrarmos 
novas opções de desenvolvimento 
para o Brasil. Por isso o PSB sai na 
frente ao realizar um amplo debate 
sobre o futuro do próprio partido 
e também dos caminhos para uma 
mudança política”, revela Aliel. 

Ainda segundo Aliel, "num 
momento tão difícil para o país, 
onde a desigualdade social está 
agressivamente afetando os brasi-
leiros, nós reconhecemos as falhas 
do sistema político e queremos  
ouvir as pessoas para fazer as 
transformações necessárias”.

Para o presidente nacional do 
PSB, Carlos Siqueira, é preciso 
ter coragem de admitir que o sis-
tema político fracassou e dar um 

passo à frente no sentido de se 
reinventar, se transformar numa 
alternativa real e contemporânea 
aos desafios do país e às exigên-
cias da sociedade. "A superação 
dos problemas atuais depende de 
reformas estruturais do Estado 
brasileiro, do Sistema Partidário e 
da construção de um novo Projeto 
Nacional de Desenvolvimento”, 
defende.

Amplo debate
Ao longo do ano de 2020, o 

texto da “Autorreforma” ficará em 
consulta pública para discussão 
nos estados e municípios. O perí-
odo de participação dos filiados e 
da sociedade civil vai até março de 
2021, quando será realizado o XV 
Congresso Nacional do PSB.

Aliel participa de debate nacional
MELHORAR SISTEMA PLÍTICO

A Associação dos Servidores 
Públicos do Paraná (ASPP), 
entidade que congrega 54 mil 
funcionários do Estado, cele-
brou a decisão do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior de 
antecipar o pagamento do 13º 
salário para o dia 4 de dezem-
bro e a folha de dezembro e o 
terço de férias para o dia 23 
de dezembro. Serão injetados 
quase R$ 6 bilhões na economia 
paranaense nesse período.

“Tal atitude reflete, com 
certeza, a sua competência e 
seriedade em governar o nosso 
Estado”, afirmou o presidente 
da ASPP, Alvaro Miguel Rychuv, 
em carta enviada ao governador 
nesta sexta-feira (29). “Quere-
mos que o Governo do Estado 
mantenha essa seriedade e os 
compromissos financeiros com 
os servidores”.

Segundo Rychuv, a anteci-
pação do 13º salário possibi-
lita planejamento antecipado 
por parte dos servidores, para 
pagamento de dívidas, compras, 
viagens ou eventuais aplica-
ções, e também permite injeção 
bilionária nos setores que mais 
empregam no Estado (serviços 
e comércio). 

O governador Ratinho Junior 
disse que a manifestação reflete 
o entendimento de que o Estado 
tem se reorganizado financeira-
mente para promover um novo 
ciclo de investimentos. “Esta 
é uma demonstração de que 
temos as contas públicas em 
equilíbrio e uma forma de valori-
zar o servidor público. Fizemos 
esforços, cortamos mordomias e 
privilégio, e esse trabalho per-
mitiu ao Estado pagar todos os 
salários em dia ao longo do ano 
e, agora, fazer antecipações”.

Associação dos 
Servidores 
elogia 13º salário

ANTECIPADO

Palmeira - Na quarta-feira 
(4), acontece a licitação para revita-
lização de um dos principais espa-
ços da cidade. Trata-se do trecho 
da rua Conceição, compreendido 
entre as ruas Coronel Pedro Fer-
reira e Coronel Pedro Scherer, o 
qual passará por obras com o obje-
tivo de oferecer melhores condições 
de trafegabilidade, de segurança 
e conforto a todos os pedestres e 
motoristas que utilizam a via.

O prefeito de Palmeira, Edir 
Havrechaki, destaca que a rua 
Conceição concentra parte signi-
ficativa do comércio de Palmeira 
e é frequentada diariamente por 
milhares de pessoas, justificando 
sua revitalização. “Historicamente 
é um local de encontro do povo pal-
meirense, principalmente devido à 
grande concentração de serviços 

ali prestados. Com a revitalização 
pretendemos manter viva as con-
dições de desenvolvimento deste 
importante local de nosso muni-
cípio, além de melhorar as condi-
ções de circulação e segurança de 
quem por ali transita”, disse.

As maiores mudanças serão 
visíveis na pavimentação, no pai-
sagismo e na iluminação. Parte do 
passeio existente será mantido com 
as características atuais, porém 
outra parte será substituída por 
blocos de concreto intertravados, 
conhecidos como paver. Em toda a 
extensão revitalizada será instalado 
piso tátil e rampas para portadores 
de necessidades especiais.

A faixa destinada ao fluxo de 
veículos será reduzida, visando 
propiciar um maior espaço para os 
pedestres, além de reduzir a velo-

cidade dos veículos que circulam, 
melhorando a segurança. O pro-
jeto também propõe a instalação 
de faixas de pedestres elevadas em 
vários locais.

Já a iluminação pública rece-
berá postes com refletor de topo 
bidirecional de LED, propor-
cionando melhor distribuição da 
iluminação. As fiações das insta-
lações elétricas de alimentação 
das luminárias serão enterradas e 
embutidas nos postes e tubos da 
iluminação.

O projeto também apresenta a 
implantação de estares e canteiros 
com novos bancos. As espécies 
arbóreas existentes, salvo aquelas 
que estiverem apresentando risco 
à população ou comprometendo a 
execução da nova proposta, serão 
mantidas.

Rua Conceição será revitalizada
LICITAÇÃO ACONTECE NESTA QUARTA-FEIRA
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A Black Friday movimentou 
o comércio castrense na sexta-
feira (29). Estabelecimentos 
comerciais de diversos segmen-
tos acabaram fazendo da última 
sexta-feira de novembro, um dia 
inteiro voltado para promoções e 
ofertas. De acordo com as pro-
pagandas e anúncios, alguns pro-
dutos foram comercializados até 
pela metade do preço.

Teve quem fez a chamada 
‘Black Week’, ou seja, uma semana 
inteira para fomentar o consumo, 
e, alguns aproveitaram os três 
dias do final de semana. O objeto 
em geral, é estimular as vendas, 
dando aquela aquecida no período 
que antecede o Natal, porém, há 
também quem aproveitou a opor-
tunidade para tentar limpar os 
estoques, até mesmo para que o 
espaço esteja livre para a acomo-
dação dos produtos que chegarão 
para a temporada de final de ano.

A reportagem ouviu o presi-
dente da Associação Comercial 
e Empresarial de Castro (Ace-
castro), Anderson Gomes, que 
avaliou o evento como “uma 
ótima oportunidade para lojis-
tas e clientes”. Segundo ele, os 
lojistas podem fazer queima de 

preços em itens que serão atua-
lizados, seja por nova tendência, 
coleção ou nova tecnologia, já 
para os clientes a vantagem está 
em adquirir produtos por preços 
abaixo da tabela.

Porém, Anderson também 
alerta para a importância de se 
observar e de se respeitar a ver-
dadeira redução nos preços. “O 
consumidor está mais atento em 
cotar bem antes, para ver se nesse 
famoso Black Friday o preço real-
mente cai, existem até sites para 
fazer essa análise e assim flagrar 
falsas promoções”, destaca.

O presidente da Associa-
ção Comercial também citou um 
exemplo de negociação, na qual 
de fato ocorre uma venda com 
desconto. “Dificilmente um celu-
lar que seja lançamento ou uma 
roupa da coleção estará com 80% 
de desconto, mas muitas vezes 
algum produto que para a loja 

precisa ser liquidado da prate-
leira, para o cliente pode ser bem 
útil, aí ocorre o casamento entre 
vendedor e comprador. Por esse 
motivo essa onda americana veio 
ao Brasil para ficar, já é uma tra-
dição dos últimos anos por aqui 
também”, finaliza.

A tradição de usar a última 
sexta-feira do mês de novembro 
para promover as vendas, comer-
cializando produtos por preços 
promocionais, nasceu nos Esta-
dos Unidos. O termo nem sem-
pre foi associado ao comércio, 
mas foi com essa conotação que 
chegou ao Brasil. Em 2010 acon-
teceu a primeira Black Friday no 
país, e desde então, a prática vem 
caindo cada vez mais no gosto 
dos comerciantes brasileiros. 
Segundo um dos entrevistados 
para esta matéria, tornou-se tam-
bém um dos eventos mais espera-
dos do ano pelos clientes.

Segundo os profissionais 
ouvidos, apesar de nem todos 
efetivarem a compra, a Black Fri-
day aumenta significativamente a 
movimentação dos clientes nos 
estabelecimentos. O fluxo na rua 
do comércio (Dr Jorge Xavier 
da Silva), registrado ao longo de 
todo o dia, de fato confirma essa 
dinâmica. A maioria dos vende-
dores entrevistados afirmou que a 
loja onde trabalha teve entre 20 
e 40% de aumento nas vendas, 
comparando esta sexta-feira a 
outros dias do mês. No entanto, 
teve comércio superando Natal e 
Dia das Crianças juntos, com as 
vendas da Black Friday. Neste 
caso, o evento já é tradicional 
na rede e exige um planejamento 
bem feito e treinamento da equipe. 
Além de vender mais, casos como 
este também geram empregos 
temporários no comércio local. 
Só em um estabelecimento, qua-
tros novos funcionários foram 
temporariamente contratados 
para ajudar na demanda do final 
de semana.

Lucro
Os comércios onde a oferta 

realmente é respeitada, ou seja, 
onde de fato o produto é comer-
cializado por valor menor que o do 
dia a dia, acabam não alcançando 
uma lucratividade tão alta com as 
vendas da Black, porém, segundo 
outro entrevistado, a margem 
mais baixa é compensada pelo 
volume de vendas. “Assim, o obje-
tivo de movimentar o comércio e 
de trazer o cliente para dentro da 
loja é tranquilamente alcançado”, 
finaliza.

Durante todo o dia de sexta-feira a movimentação foi grande

Movimentação 
em algumas 
lojas é a 
maior do ano

Divulgação / Luana Dias

Black Friday aquece comércio local
EVENTO CHEGA A SUPERAR VENDAS DO NATAL

O Centro Cultural Castro-
landa (CCC) inaugura, neste 
sábado (30), duas novas exposi-
ções e a modernização realizada 
no terceiro e quarto andares do 
Memorial da Imigração Holan-
desa, o Moinho, onde foram 
inseridos elementos de tec-
nologia e iluminação por fibra 
ótica. A data da inauguração foi 
escolhida, pois é o dia em que 
o CCC comemora três anos de 
formação e a Colônia Castro-
landa 68 anos de fundação.

No Memorial da Imigração, 
será inaugurada a exposição 
"Moinhos, símbolo cultural da 
Holanda e memória da cultura 
holandesa em Castrolanda". 
Segundo o consultor em muse-
ologia, João Paulo Corrêa, a 
nova exposição está diretamente 
ligada a modernização dos 
últimos andares, onde foram 
inseridos totens em que os visi-
tantes poderão acessar conteú-
dos sobre o Moinho.

“Foram instalados dois totens 
digitais para trazer interatividade 
para a exposição. Nesses totens 
estarão inclusas informações e 
curiosidades sobre os moinhos, 
tanto algumas informações mais 
básicas, como algumas mais 
aprofundadas. Também estarão 
disponíveis alguns vídeos como 
o da construção do Memorial, 
o funcionamento do moinho e 
tipos de moinhos”, diz.

Além dos totens, também foi 
inserida iluminação por fibra ótica 
no terceiro e quarto andares do 
Moinho. João Paulo explica que 
o Memorial da Imigração Holan-
desa será o primeiro museu do 
Sul do país a utilizar essa tec-
nologia e o objetivo é valorizar 
a edificação. “O moinho é feito 
por encaixes, treliças e, por meio 
da iluminação direcional, preten-
demos valorizar os detalhes da 
arquitetura holandesa utilizado 
na construção”.

O investimento em ilumina-
ção se faz necessário, pois é um 
fator importante e que influen-
cia no modo como a visita a um 
museu é experimentada. Com 
a iluminação por fibra ótica, o 
objetivo é valorizar o acervo, 
além de eliminar ofuscamentos e 

contrastes. Ela tem se destacado 
nos museus pelo fato de propor-
cionar um grande controle de 
luz, um pequeno tamanho dos 
focos, diminuição do reflexo, 
reprodução das cores mais fiel-
mente e possui uma grande efi-
ciência energética.

Segundo o gerente do CCC, 
Rafael Rabbers, a moderniza-
ção do Memorial da Imigração 
Holandesa só foi possível pela 
participação no Fundo Neerlan-
dês para o Patrimônio Cultural 
compartilhado. “No primeiro 
semestre, inscrevemos o pro-
jeto de modernização no fundo. 
Felizmente, fomos selecionados, 
o que possibilitou a realização 
dessas melhorias”, afirma.

Já no Museu Histórico de 
Castrolanda, será aberta a 
exposição temporária "Ao Redor 
da Biblia - Fatos e retratos da 
comunidade de fé" que busca 
mostrar a religiosidade na 
Colônia Castrolanda, pois ela 
é considerada, junto ao coope-
rativismo e a educação, um dos 
pilares da comunidade. 

“A religiosidade foi de 
extrema importância na Colô-
nia. Além de unir os membros 
da comunidade, também é um 
símbolo de suas raízes, cre-
dos e ensinamentos que foram 
transmitidos de geração em 
geração. A Bíblia Sagrada per-
tencente a Igreja Reformada de 
Castrolanda é o objeto central 
desta exposição, impressa em 
1714, a mesma foi presenteada 
à igreja em 1966 pelo pastor 
Dirk van Lonkhuijzen”, conta a 
historiadora do CCC, Samara 
H. Lima.

Ingresso Gratuito
Para comemorar o aniver-

sário de três anos do CCC, no 
sábado, a entrada no Museu 
Histórico de Castrolanda e no 
Memorial da Imigração Holan-
desa será gratuita. Já, para 
aqueles que não possam visitar 
no sábado, o Centro Cultural 
funciona de sexta a domingo e 
feriados, das 13h às 18h, sendo 
R$ 15,00 o ingresso inteiro e 
R$ 7,50 a meia entrada e dá 
acesso aos dois espaços.

ALÉM DE NOVAS EXPOSIÇÕES

Data foi escolhida porque marca os três anos de formação

Divulgação
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A cidade de Castro começou 
a ser decorada para o Natal nesta 
sexta-feira (29), com a instalação 
dos primeiros enfeites natalinos. 
O trabalho está sendo executado 
pelos profissionais da Diretoria 
Municipal de Indústria, Comércio, 
Turismo e Cultura. E, segundo o 
diretor da pasta, Augusto Beck, a 
ornamentação deve marcar o início 
do clima de Natal no município.

Neste ano serão decoradas as 
principais ruas do comércio cas-
trense – Javert Madureira, Cruz 

Machado e Dr Jorge Xavier da 
Silva, e sete praças – Sant’Ana, 
Manoel Ribas, João Gualberto, 
Pedro Kaled, Idalécio de Macedo 
(em frente ao Hospital Bom 
Jesus), Praça da Igreja Matriz 
Nossa Senhora do Rosário e da 
Paróquia do Perpétuo Socorro. 
Também serão ornamentadas a 
Antiga Estação Ferroviária, o Par-
que Lacustre, a Prefeitura, o Tea-
tro Bento Mossurunga e o Espaço 
Cultural Vicente Machado. Con-
forme explicou o diretor da pasta, 
algumas novidades farão parte da 
ornamentação natalina este ano.

A abertura da programação 

de Natal está marcada para a 
próxima sexta-feira (6), às 20 
horas, na Praça Manoel Ribas. 
Na mesma data também ocorre a 
chegada do Papai Noel e grande 
novidade desta edição, a projeção 
mapeada, nas paredes do Clube 
União. “A projeção é algo inova-
dor que traremos para o Natal 
de Castro, algo que nunca foi 
visto aqui, trata-se de uma sur-
presa que queremos fazer para 
a comunidade castrense. Vai ser 
uma abertura muito diferente e 
com essa grande novidade, por 
isso queremos muito contar com 
a presença da população, todos 

estão convidados”, enfatizou 
Augusto.

Em 2019 a programação de 
Natal também conta com eventos 
tradicionais, como as Cantatas de 
Natal, o espetáculo O Fantástico 
Natal de Bento e os Altos de Natal. 
A Casa do Papai Noel desta vez 
será no Teatro Bento Mossurunga. 
“Tudo está sendo preparado com 
muito carinho para realmente atrair 
aos castrenses, para que todos 
possam aproveitar a programação, 
e também com o objetivo de atrair 
turistas para a cidade e de fomen-
tar mais o comércio local”, finaliza 
o diretor.

Castro começa a ser decorada para Natal
PRIMEIRAS LUZES FORAM INSTALADAS NA SEXTA-FEIRA

Centro Cultural inaugura 
modernização do Mionho
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Áries: Poderá se dar bem 
nos planos profissionais, mesmo 
que tenha que se sacrificar um 
pouco. Bom momento para se 
arriscar na mudança do visual. 
Os amigos podem apresentar 
alguém interessante. Cor: vinho.

     
Touro: Você começa o final 

de semana com mais disposição 
para sair da rotina, fazer uma 
viagem ou embarcar em um pro-
grama animado de última hora. 
Há sinal de novidades na vida 
amorosa! Cor: amarelo.

Gêmeos: É um bom 
momento para jogar fora o que 
não usa mais e abrir espaço para 
coisas novas em casa. Depois, 
seu lado aventureiro animará o 
final de semana! Saia da rotina 
para animar o romance. Cor: 
creme.

Câncer: Você vai se divertir 
mais hoje se estiver na compa-
nhia de pessoas queridas. Pode 
despertar seu lado místico e se 
interessar no assunto. Muito 
amor carinho na relação com a 
sua alma-gêmea. Cor: azul.

Leão: Neste sábado, cuide 
das tarefas de rotina e deixe 
tudo em ordem antes de curtir 
os momentos de lazer. O desejo 
de viver algo mais sério também 
fica evidente na paquera. Cor: 
branco.

Virgem: Bom momento 
para curtir seus passatempos 
preferidos e relaxar. Um passeio 
conta com excelentes energias. 
Tudo indica que vai fazer sucesso 
na conquista. Dê uma chance a 
um novo amor. Cor: preto.

Libra: Logo cedo, reserve 
um tempo para cuidar de assun-
tos pendentes em casa. Depois, 
poderá fazer planos animados 
para curtir o dia! Demonstrações 
de carinho deixam a vida a dois 
mais gostosa. Cor: azul-claro.

                       Escorpião: Graças ao seu 
charme, será fácil fazer amigos e se 
entender melhor com as pessoas 
mais próximas. Ótimo momento 
também ao lado da família. A dois, 
você pode se comprometer com 
algo mais sério. Cor: lilás.

    Sagitário: O astral é 
favorável para guardar uma 
grana na poupança e orga-
nizar melhor os seus gastos. 
Aproveite para colocar o papo 
em dia com os amigos. A vida 
amorosa se torna mais leve. 
Cor: preto.

Capricórnio: Seus pontos 
fortes continuam em destaque e vai 
sobrar determinação para correr 
atrás dos seus objetivos. Adminis-
tre bem a sua grana. A possessi-
vidade pode marcar os momentos 
ao lado do par. Cor: vermelho.

Aquário: Neste final de 
semana, o desejo de ficar no seu 
canto pode crescer. Aproveite 
para relaxar, ficar no seu canto e 
recarregar as baterias. Seu jeito 
autêntico e animado fortalece os 
laços com o par. Cor: vermelho.
 
    Peixes: Os amigos estarão 
ao seu lado para o que der e vier 
-- retribua na mesma moeda! 
Mais tarde, diminua o ritmo. Há 
sinal de companheirismo e altas 
doses de carinho ao lado da sua 
alma gêmea. Cor: branco.

ANUNCIE AQUI! 
(42) 3232-5148
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brasileira

Camisa
usada pelo 
capoeirista

(?) Croft:
Angelina
Jolie, em
“Tomb Raider” (Cin.)

O dos ecologistas é
São Francisco de
Assis

“(?) Cana-
rinho”, no-
me popular
do samba 
da Copa-82

Firmam
(o nome)

Osso onde
se encaixa
a cabeça
do fêmur

Aqui, no
“internetês”

Fim, em
inglês

Título
islâmico

Forma
literária

usada por
Platão

(?) dance:
dança
como o

striptease 

Xifópago
Letícia

Sabatella,
atriz

Olívio Du-
tra, político

Lista de
nomes

Usa o som
em terapi-
as psicos-
somáticas

(?) Barbo-
sa: foi

candidato
à Presi-

dência por
duas vezes

Ornato

3/ami — die — end — lap — one — oro. 5/scola. 6/siamês.

BARRACÃO PRÉ 
MOLDADOS SEMI-NOVOS

Em oferta 01 galpão de 200 mts² 
por R$15.500 e 01 galpão de 100 
mts² por R$7500,0 e 08 pilares de 
concreto sem uso para retirar por 
R$3450,00. Mais informações: (42) 
9 9935-9235.

ÉRAMOS SEIS
Sábado (30/11)

Higino acode Júlio e Emília 
chama uma ambulância. Lola 
tem um mau pressentimento e 
tenta falar com Emília. Alfredo 
garante a Lola que encontrará 
Júlio. Soraia admira uma foto 
de Julinho. Alfredo comenta 
com Lúcio que acredita que 
seu pai foi ao cabaré. No hos-
pital, Júlio pede que Emília 
fale com Lola. Shirley revela 
a Inês que escondeu as cartas 
de Afonso e Carlos e pede 
perdão à filha. Carlos con-
vida Mabel para conhecer 
sua família. Marion incentiva 
Alfredo a buscar por seu pai. 
Higino comunica a Lola sobre 

a internação do marido. Clo-
tilde avisa a Alfredo sobre 
Júlio e o menino se sente cul-
pado pelo estado do pai. Dur-
valina dá apoio a Alfredo. Inês 
afirma que João nunca será 
seu pai. O médico avisa que 
Alfredo precisará doar sangue 
para Júlio.

BOM SUCESSO
Sábado (30/11)

Diogo sai do banheiro e 
deixa Alberto caído no chão. 
Batista encontra Alberto no 
banheiro. Nana expulsa Diogo 
e Mario do hospital. Mauri 
avisa à família que Alberto 
precisará fazer uma cirur-
gia. Paloma pede a Ramon 

para fazer o jantar dos filhos. 
Alberto acorda sem reconhe-
cer ninguém e assusta a famí-
lia. Mauri explica que Alberto 
irá se recuperar. Vera comenta 
com Paloma que se sente cul-
pada por Alberto estar no 
hospital. Alberto reconhece 
Paloma. Vera afirma a Marcos 
que Alberto está apaixonado 
por Paloma.

AMOR DE MÃE
Sábado (30/11)

Lurdes aconselha Magno 
a se afastar de Betina. Leila 
tem uma parada cardíaca, e 
Brenda sofre. Lídia confronta 
Érica, e Lurdes se revolta 
contra a mulher. Lurdes alerta 

Raul sobre Lídia. Kátia tenta 
falar com Vitória, mas é impe-
dida pelos seguranças. Brenda 
agradece Betina por cuidar de 
Leila. Betina diz a Magno que 
Míriam quer seu depoimento 
sobre Genilson. Érica con-
versa com Raul, que se sente 
ainda mais apaixonado. Lídia 
persegue Raul. Estela surpre-
ende Raul, que se incomoda 
com a visita da comandante. 
Vitória e Tiago se entendem. 
Míriam interroga Magno e 
desconfia de suas respostas. 
Vitória acerta a contratação 
de Lurdes. Vitória leva Tiago 
para casa. Kátia se preocupa 
com Sandro. Vitória descobre 
que está grávida.

RESUMO DE NOVELAS

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso e disponibilidade para 
trabalhar como cuidadora de idosos 
no período noturno. Interessados 
entrar em contato pelo telefone: 
(42) 9 9868-0185.
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APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, com 
café da manhã e roupa lavada. No 
Grande Hotel. Valor a  combinar. 
Interessados entrar em contato: 
(42) 3232-4388.

LAVAMOS COBERTAS
Lavamos cobertas, no Grande 
Hotel. Mais informações telefone: 
(42)3232-4388.

Da Assessoria

O Ponta Grossa Vôlei 
enfrentou a equipe do 
SESI-SP nesta quinta-feira 
(28), na Arena Multiuso. 
O time fez um primeiro set 
equilibrado e ganhou de 
25 a 18. Os outros três 
sets foram vencidos pelo 
SESI-SP, parciais de 22x25, 

22x25 e 21x25. 
Sem vencer na competi-

ção, o Ponta Grossa Vôlei 
viajou na madrugada desta 
sexta-feira (29) para mais 
um confronto dentro da 
Superliga. O desafio agora 
é contra o América Vôlei. A 
partida será sábado (30), às 
19 horas, no Ginásio Tan-
credo Neves, em Montes 
Claros (MG), válida pela 
5ª rodada da competição. A 

partida será transmitida pelo 
Canal Vôlei Brasil. 

Novo confronto
A equipe de Ponta Grossa 

volta a jogar na Arena Mul-
tiuso no dia 04 de dezembro 
(quarta-feira), às 19 horas, 
contra o Vôlei Um Itapeti-
ninga.  Os ingressos podem 
ser adquiridos no primeiro 
piso do Shopping Palladium 
de Ponta Grossa (Rua Erme-
lino de Leão, 703, Olarias) 
e Posto Contorno 24 horas, 
da Avenida Balduíno Taques. 
Também é possível comprar 
as entradas pela internet no 
site Minha Entrada.Mais uma partida equilibrada, com resultado negativo

Derrota não tira 
ímpeto da equipe 
que segue 
sem vencer

Divulgação

PG Vôlei faz jogo equilibrado contra Sesi
AMÉRICA VÔLEI SERÁ O PRÓXIMO ADVERSÁRIO

Primeira vitória 
pode vir frente ao 

América Vôlei

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ARAPOTI - PR
RUA TELÊMACO CARNEIRO Nº 766 CENTRO CÍVICO 

CEP 84990-000 / FONE (43) 3557-5962 
CNPJ Nº 05.493.720/0001-50

EXTRATO
4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 005/2017.
Pregão n°: 001/2017.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 
Arapoti - IPSM.
Contratada: João Carlos Ribeiro – Contabilidade - ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de execução e vigência estabelecido do CONTRATO sob o n° 
001/2015, celebrado entre as partes em 29/05/2017.
Prazo: Fica prorrogado por 01 (um) ano o prazo execução e vigência 
do Contrato celebrado entre as partes, iniciando-se o prazo de exe-
cução e vigência em 30/11/2019 e findando em 29/11/2020, com base 
no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não especificamente 
modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo per-
manecem em vigor e obrigando as Partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data: 29/11/2019.
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Da Assessoria

Carambeí tem motivos de 
sobra para comemorar o mês de 
dezembro. Além do Natal, com 
ornamentações na Praça Cívica 
e outros pontos da cidade, a 
cidade recebe grandes shows 
que marcarão o seu 24º aniver-
sário no dia 13 de dezembro. 
A agenda abre no dia 8 com 
celebrações natalinas; de 12 a 
15 com a Primeira Festa  do 
Peão Carambeí e no dia 13 o já 
tradicional desfile cívico.

Neste ano, as ornamenta-
ções estão mais concentradas na 
Praça Cívica onde um túnel de 
luzes, árvores iluminadas, renas, 
arabescos e a Casa do Papai 
Noel, trarão a magia do Natal. 
A avenida do Ouro, onde há 

maior concentração do comér-
cio também terão os postes de 
energia decorados, fazendo um 
corredor de luzes natalinas até 
a Praça Cívica. Na entrada da 
cidade, lateral da Igreja Imacu-
lada Conceição, será montado 

um presépio com características 
rústicas  em  tamanho natural.

Na programação natalina 
que acontece do dia 8, as ativi-
dades iniciam às 15 horas com 
evento do Dia do Cristão, reali-
zado  pelo Conselho de Minis-

tros Evangélicos de Carambeí. 
Às 20 horas os Grupos Violões 
Carambeí e Emanuel, farão a 
Cantata Natalina e às 20h50 a 
Praça Cívica receberá o Papai 
Noel, com crianças e adultos 
na casa montada especialmente 

para ele, até o Natal.

Desfile Cívico
Para a edição 2019, o Des-

file Cívico não terá tema defi-
nido, as escolas municipais e 
Cmeis trarão para o evento 
alguns dos projetos desenvol-
vidos durante o ano. As secre-
tarias municipais também farão 
a apresentação de projetos. O 
evento terá ainda a participa-
ção dos Conselhos Municipais, 
empresas, escolas estaduais e 
particulares, e da Associação 
de  Assistência Social  Evangé-
lica de Carambeí, entre outros 
convidados.

A Fanfarra Municipal de 
Carambeí e da cidade de Ipi-
ranga, acompanhadas  das 
fanfarras do Colégio Sagrada 
Família (Ponta Grossa), Colé-
gio Estadual Major Vespasiano 
Carneiro de Mello e Escola 
Municipal Jhayr Lopes (Cas-
tro), estarão juntas no Desfile 
Cívico.

A concentração será na 
Rua das Safiras (quadra fun-

dos Supermercado Rickli), com 
início do desfile previsto para 
as 8 horas na Rua Ouro Preto, 
seguindo até a quadra, fundos, 
da Esco-Lar, com dispersão na 
Rua das Violetas (entre as ruas  
Ouro Preto e Ouro Branco).

Primeira Festa do Peão
A 1ª Festa do Peão Caram-

beí promete movimentar a 
cidade e região no Loteamento 
Imigrantes, localizado próximo 
ao início da Avenida dos Pio-
neiros. Na abertura,  dia 12, a 
festa será gratuita com a dupla 
sertaneja Maiara & Maraisa. A 
programação segue com ven-
das de ingresso para os shows 
de Guilherme & Santiago, dia 
13; no dia 14 com o cantor 
Felipe Araujo e no domingo 
(15), encerrando a apresenta-
ção, com a cantora sertaneja 
Yasmin Santos.

Os ingressos e camarotes 
estão a venda no site www.yoin-
gressos.com.br, ou nos dias de 
shows diretamente na bilheteria. 
Informações: 42 99994 7097.

Cidade já se ilumina para os festejos natalinos

Praça Cívica 
já recebe o 
colorido 
das luzes

Divulgação

Luzes e shows marcarão aniversário
NATAL ILUMINADO

Palmeira - Neste final de 
semana a magia da época natalina 
chega até a Colônia Witmarsum 
com a Weihnachtsmarkt – Feira 
de Natal. O evento festivo, que 
conta com apoio da Prefeitura 
de Palmeira, acontece no sábado 
(30) e domingo (1º), no Giná-
sio de Esportes do Colégio Fritz 
Kliewer, com entrada gratuita.

Além de muito artesanato, 
a Feira também oferece várias 
opções de comidas típicas, lan-
ches, cervejas artesanais, café 

colonial, oficina de bolachas para 
as crianças, apresentações nata-
linas, passeio de cavalo, pônei e 
passeio de trenzinho pela Colô-
nia.

No sábado a Feira de Natal 
terá início às 10 horas e encer-
ramento às 18 horas. A abertura 
do evento será com o pastor Wer-
ner Braun. No período da tarde 
acontecem apresentações com o 
Kliewer Quartett e com alunos 
do Colégio Fritz Kliewer.

No domingo a abertura do 

Ginásio também será às 10 
horas, porém o encerramento 
acontece às 17 horas. A pro-
gramação começa com culto 
da Igreja Menonita de Witmar-
sum, seguido por apresentações 
do Kliewer Quartett, Coral do 
Nosso Senhor Bom Jesus, de 
Campo Largo, Flötten Gruppe e 
Bananeira Brass Band. O resul-
tado final do concurso da Coroa 
do Advento será anunciado entre 
as apresentações, a partir das 15 
horas.

Witmarsum tem feira especial de natal
NESTE FIM DE SEMANA

Carambeí - A Secretaria 
Municipal de Saúde prepara pro-
gramação especial do Novembro 
Azul, no dia 30,  direcionada 
ao público masculino com aten-
dimento na Unidade Básica de 
Saúde Nova Holanda. Durante 
todo dia, das 8 às12 horas e das 
13 às 16 horas serão realizados 
exames PSA, glicemia, testes 
rápidos, aferição da pressão arte-
rial e consultas odontológicas.

Na programação  que tem 
como foco principal alertar os 
homens para os cuidados com a 
saúde e prevenção do câncer de 
próstata, além da coleta de san-
gue para realização dos exames 
e demais procedimentos, haverá 
ainda sorteio de brindes e a aco-
lhida inclui um café com pães, 

bolos e frutas.
Novembro Azul é um movi-

mento mundial que acontece 
durante o mês de novembro para 
reforçar a importância da preven-
ção e do diagnóstico precoce do 
câncer de próstata.

A doença é o segundo tipo 
de câncer mais comum entre os 
homens brasileiros e as maiores 
vítimas são homens a partir dos 
50 anos, além de pessoas com 
presença da doença em parentes 
de primeiro grau, como pai, irmão 
ou filho.

Realizar exames regularmente 
pois a  doença pode não apresen-
tar (ou apresentar poucos) sinto-
mas em sua fase inicial e adotar 
hábitos saudáveis diminui o risco 
de  câncer. A recomendação para 
uma vida mais saudável é manter 
uma alimentação saudável e equili-
brada; não fumar; identificar e tra-
tar adequadamente a pressão alta, 
diabetes e problemas de coleste-
rol; manter o peso e praticar regu-
larmente atividades físicas.

Carambeí tem programação especial
DIA 30 NA UBS NOVA HOLANDA

UBS Nova Holanda atenderá 
homens neste spábado

Divulgação

Carambeí - A Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura segue com investimentos na 
área da educação. Nesta semana, 
segundo informou o nutricionista 
do município, Deoclides Marques 
Junior, chegaram mais utensílios 
para as cozinhas das escolas, os 
cestos vazados.

Conforme ele explicou, esses 

equipamentos servem para acon-
dicionar melhor os alimentos. 
“Os cestos foram entregues nas 
escolas municipais nesta semana 
para guardar frutas, verduras e 
pães, melhorando o acondiciona-
mento, de forma mais higiênica 
e aumentando a vida útil dos 
alimentos, pois são cestos que 
permitem a ventilação entre os 

alimentos”, contou.
Segundo a secretária munici-

pal de Educação e Cultura, Ana 
Wieslava, os cestos vazados são 
parte de novos equipamentos que 
foram adquiridos para a melhora 
do controle de qualidade dos 
alimentos que fazem parte do 
PNAE - Programa Nacional de 
Alimentação Escolar.

Equipamentos melhoram qualidade
CARAMBEÍ

Inicia programação '200 anos de luz'
CELEBRA O NATAL EM PALMEIRA

Palmeira - Começa neste 
sábado (30) a programação 
natalina ‘200 anos de luz’, 
calendário preparado especial-
mente pela Prefeitura de Pal-
meira, através da Secretaria 
Municipal de Cultura, Patrimô-
nio Histórico, Turismo e Rela-
ções Públicas, para celebrar o 
Natal no município no ano de 
seu bicentenário.

A primeira atividade acon-
tece na Colônia Witmarsum, 
com a Weihnachtsmarkt – Feira 
de Natal. O evento acontece no 
sábado (30) e domingo (1º), no 
Ginásio de Esportes do Colégio 
Fritz Kliewer, com entrada gra-
tuita. A feira também oferece 
várias opções de comidas típi-
cas, lanches, cervejas artesanais, 
café colonial, oficina de bolachas 
para as crianças, apresentações 
natalinas, passeio de cavalo, 
pônei e passeio de trenzinho.

Na quinta-feira (5), a partir 
das 19h30, a Praça Marechal 
Floriano Peixoto recebe o espe-
táculo teatral Natal de Luz. No 
dia 7 o Coral Municipal realiza 
apresentação natalina na Colô-
nia Quero-Quero, às 20 horas.

No dia 9 de dezembro o 

Grupo de Seresta do município 
apresenta a ‘’Seresta de Natal’, 
no calçadão da rua Conceição, 
às 16h30, em frente a loja 
Sportek. No mesmo dia o Coral 
e a Seresta realizam apresenta-
ção conjunta na Associação de 
Moradores da Vila Rosa, às 20 
horas.  No dia 10 serão acessas 
as luzes que irão decorar ruas 
e praças de Palmeira durante o 
período natalino.

Nos dias 12 e 16 o Coral 
realiza novas apresentações. 
A primeira delas no Super-
mercado Palmeira, às 18h30, 
e a segunda no Parquinho da 
Rodoviária, às 18h30, respec-
tivamente. Também no dia 16, 
o grupo de seresta se apresenta 
no calçadão da rua Conceição, 
às 15 horas, em frente a loja 
Pernambucanas.

Através da parceria entre a 
Prefeitura Municipal e a Baston, 
neste ano acontece novamente o 
‘Natal de Luz Baston’, dia 17, 
às 19 horas, na avenida das 
Palmeira, em frente a empresa. 
No dia 18 é a vez da Vila Rosa 
receber a programação natalina, 
a partir das 19h30, em frente a 
agência do INSS.                          

No dia 19 o Coral Munici-
pal se apresenta no Supermer-
cado Franco, às 18h30. No 
mesmo dia acontece a Cantata 
de Natal, na praça da Matriz, às 
20 horas. O encerramento da 
programação natalina acontece 
no dia 21, com a 2ª edição do 
Natal do Alemão na praça da 
Matriz, das 18h30 às 23h30.

O prefeito Edir Havrechaki 
destacou que o momento deve 
ser de celebração e integração 
do povo palmeirense, nesta que 
é uma das datas mais especiais 
do ano. “Fizemos uma pro-
gramação voltada às emoções, 
para que os munícipes sintam o 
verdadeiro espírito natalino em 
cada uma das apresentações”, 
disse.

Waldir Joanassi Filho, 
secretário municipal de Cultura, 
Patrimônio Histórico, Turismo e 
Relações Públicas, ressaltou a 
programação descentralizada do 
Natal neste ano. “Assim como 
aconteceu em 2018, programa-
mos eventos em vários cantos 
do município, permitindo que 
mais famílias possam desfrutar 
dos eventos culturais prepara-
dos pela Prefeitura”, finalizou.
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D +D +* Eventos sociais, festas e 
aniversários, conte para nós no 
publicidade@paginaum.com 
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758 

por Sandro 
A. Carrilho

30/11
Lilian Simão

Rafael Marcondes
Talita Medeiros

Tuca Prestes

01/12
Adriana Menarim Gomes, 
Doriano Ricardo Carneiro,

Lawrence Carrilho

02/12
Ronald (Bitelinho) Polisctchuk

Rodolfo Regatieri 

Os tão sonhados 
15 anos da 
Maria Vitória 
chegaram! 
Muita alegria e 
badalação no 
salão de festas 
do Clube dos 
Alemães, para 
alegria dos pais 
Gisele e Luiz. A 
festa aconteceu 
no sábado (23)

Muita emoção e tudo perfeito no casamento 
de Vanessa da Luz Ribas e Anderson Ribas, 
registrado através das lentes de Daniel 
Calvo e equipe. Emoção de sobra para o casal!

Será muito cumprimentada pela 
passagem do seu aniversário 
no dia 5 de dezembro, Eliandre 
Katerenhuk. No clique, recebe 
o carinho de sua filha Bárbara 
Katerenhuk Carneiro

Quem recebeu muitos 
cumprimentada pela troca 
de idade no último dia 27, 
foi Leilane Cristina 
Bençal de Farias

Em passagem por Carambeí, o juiz federal Guido Teixeira, 
acompanhado de sua esposa Ieda e do filho Lucas, fez 
questão de prestigiar na sexta-feira (29) a melhor confeitaria 
de Carambeí, a Tortas Wolf. Foram recebidos por Diego Wolf 
e pelo amigo Sandro Adriano Carrilho, jornalista 
e diretor do Página Um News. Sucesso!

Aniversariante do 
último dia 26, Janine 
Alicia Groenwold 
ainda recebe muitos 
cumprimentos 
pela data festiva

Em recente ensaio fotográfico com Fabiana Guedes, no 
deslumbrante Laggus Eventos, de Campo Largo, a lindíssima 

Nicole Sanches, 15 anos, caçula do casal Monique de 
Jager Sanches e Carlos Eduardo Sanches

O produtor rural 
Flavinho de 
Albuquerque, ao 
lado do deputado 
estadual  Plauto 
Miró, e do vereador 
Mingo, de Ponta 
Grossa, em recente 
almoço no 
Restaurante 
Beira Rio

Troca de alianças

Realização: Apoio:

CAMAROTES JÁ À VENDA! GARANTA O SEU: (42) 9994-7097 (ROGÉRIO)

CARAMBEÍ
CALÇADOS CATARINENSE
Av. do Ouro, 199

PESTANA BAR E PETISCARIA
Av. das Flores, 356

RM COMÉRCIO DE BEBIDAS
AAv. das Flores, 777

CASTRO
CALÇADOS CATARINENSE
Rua Dr Jorge Xavier Da Silva n°309
Castro

PONTA GROSSA
CALÇADOS CATARINENSE
CalçadãoCalçadão

PONTOS DE
VENDA

R$35,00

Divulgação / Daniel Calvo

Divulgação / Daniel Calvo

Divulgação / Fabiana GuedesDivulgação / Fabiana Guedes

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação


