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Refisc concede desconto de até 100%

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Se comunicar com a população paranaense, estar cada vez mais
próxima do cidadão e, acima de tudo, mostrar a todos os benefícios
do trabalho feito na Assembleia Legislativa do Paraná, é a proposta
página 3
da campanha publicitária lançada no fim de semana.

A Prefeitura de Ponta Grossa implantou na segunda-feira (02),
um novo binário na região do Jardim Carvalho. A mudança acontece
após a conclusão das obras de revitalização da avenida Monteiro
Lobato e deve reconfigurar o trânsito de toda a região. página 6

A administração municipal de Carambeí lança neste final de
2019 o programa de Recuperação Fiscal de Carambeí - REFISC,
para regularização de créditos municipais. Os descontos podem
página 3
chegar a 100% em alguns dos casos.		

tibagi marcou presença em peso

'Natal Sonho de Luz' abriu festejos
Divulgação

Na noite de domingo (1), o espírito natalino tomou
conta de Tibagi com a chegada do Papai Noel na
Praça Leopoldo Mercer, concerto da banda Escola
José da Cruz Machado e apresentação dos alunos do
Departamento de Cultura. O prefeito Rildo Leonardi
e a vice-prefeita Helynez Santos Ribas, conduziram os
festejos. Rildo Leonardi mostrou-se encantado com a
ornamentação colocada na Praça para o Natal. “É um
dos anos em que a praça ficou mais bonita. A gente faz
com muito carinho, com muito amor, para que possamos
aproveitar com nossas famílias este tempo de Natal, que
é tão importante para todo mundo. É importante que
a gente lembre o significado tão lindo do natal, que é
o nascimento de Jesus”, disse o prefeito.
página 4

papai noel dos correios

Cartinhas esperam por
padrinhos até sexta
Divulgação / Luana Dias

Música e a chegada do Papai Noel no lançamento do 'Natal Sonho de Luz'

PONTA GROSSA
Divulgação

PONTA GROSSA VÔLEI ENFRENTA EM CASA O ITAPETININGA
página 4

por irregularidades no processo

Familiares e amigos
dão último adeus
ao delegado
Jorge Sebastião

Suspensa construção de novo canil
Divulgação / Sandro Adriano Carrilho
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NO SÁBADO

Tibagi registra
primeiro
homicídio

A Polícia Civil de Tibagi
registrou no final de semana o
primeiro homicídio deste ano na
cidade. Um rapaz, de 20 anos,
acabou morrendo pelas mãos
de um menor de idade, na noite
página 7
de sábado (30).

A Prefeitura de Castro cancelou, na sexta-feira (29), o
processo de licitação/tomada
de preço que estava em aberto
para a definição da empresa
que construiria o novo centro
de zoonoses no município. O
processo foi publicado através
do Diário Oficial Eletrônico da
Prefeitura, através do número
49/2019, porém, na sequência
diversas irregularidades foram
observadas e apontadas por
meio de um ofício, cadastrado
pelo médico veterinário Francisco Delmar Kotelinski. página 5

TIBAGI
Cânion foi
roteiro de
Caminhada
Veterinário Francisco Delmar Kotelinski solicitou a suspensão

página 4

cartinhas foram escritas por 100 crianças

Em Castro está previsto
para terminar nesta sexta-feira
(6) o prazo para adoção das
cartinhas da Campanha Papai
Noel dos Correios. As cartas,
que foram escritas pelas cerca
de 100 crianças vinculadas

ao atendimento dos Centros
de Referência de Assistência
Social (Cras), dos distritos
do Socavão e Abapan, estão à
espera de apadrinhamento nas
duas agências de Correios do
página 5
município.
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EDITORIAL

PARA MAIS ALÉM
Depois de identificar irregularidades no processo de licitação para definição da empresa que construiria o novo canil municipal, um médico veterinário
pediu suspensão do ato, que agora deve ser cancelado. Graves ou não, esses
erros fizeram com que uma construção de grande importância para a cidade
fosse adiada. A verdade é que este problema se arrasta, e cada dia parece se
tornar maior, com os castrenses não conseguindo ver com clareza uma redução na população canina das ruas. Os animais não recebem a devida atenção,
e a solução vai sendo postergada. Porém, esta responsabilidade, quanto à
situação de um número grande de animais nas ruas, muitas vezes adoecidos
e famintos, não é só da gestão pública. Todos os dias são flagradas cenas de
pessoas abandonando animais e os largando a própria sorte. Falta amor, falta
responsabilidade e falta capacidade de pensar na forma e na dor a que estes
animais ficam sujeitos.

Qual a diferença entre casamento e união estável?

Sandro A.
Carrilho
de Castro, deve ganhar novo
reforço em 2020. É que o
município já planeja concurso
público para nove vagas.

NOVO CANIL???
Enquanto o projeto do
'Parcão', uma invensão tida
como exdrúxula, supérflua, que beneficia cães com
donos, impera soberana no
Parque Lacustre, o do novo
canil mais uma vez vai ter
que esperar. Isso por que um
cidadão, que não trabalha na
prefeitura, não faz parte do
rol de parentes do prefeito
municipal, detectou diversas
irregularidades e apontou por
meio de ofício, protocolado
na prefeitura. Ainda bem que
tem gente na 'Corte Iapó' com
sensibilidade para dar razão
ao dito documento. Por outro
lado, devido a essa nova lambança, os cães sem donos,
continuarão sem casa.

DEMOCRATAS
O Democratas é mais um
partido que deve lançar candidato a prefeito em Ponta
Grossa. Depois de três
mandatos como vereador,
e presidir a Casa de Leis,
Sebastião Mainardes Junior,
quer voos mais altos, assim
como já anunciou o deputado
federal Aliel Machado (PSB)
e o empresário Márcio Paulik (Solidariedade). Correria
por fora, diriam alguns.
FANTASMA?
A ex-vereadora por Carambeí, Elisângela Pedroso, filha
do ex-prefeito Alci Pedroso,
nem bem ingressou no PSB
e já está sendo alvo fácil. No
último final de semana o Jornal
A Hora, de Carambeí, chamou
a pretensa candidata a prefeita em 2020 de "funcionária
fantasma". Não entrando no
mérito do embate, Elisângela
seria funcionária da Assembleia Legislativa do Paraná
(ALEP-PR), indicação do 1º
Secretário da Casa Legislativa, Luiz Claudio Romanelli,
mas é vista quase que periodicamente circulando por
Carambeí. Com certeza ela
deve ter uma explicação!

CONTRÁRIOS
O aumento do número
de sessões de 36 para 40,
parace não ter agradado a
bancada de apoio ao governo
na Câmara Municipal de
Castro. Dos treze vereadores, seis votaram contra. Os
mesmos que foram contrários a mudança de horário,
de quarta-feira à tarde para
segunda-feira à noite.
GUARDA NA RUA
A proposta do vereador
Gerson Sutil de colocar a
Guarda Municipal fazendo
ronda a pé pelas ruas centrais

Na hora de decidir formar uma família
com o parceiro, algumas pessoas ficam na
dúvida sobre como oficializar esta união
e muitos acabam apenas morando juntos, mas desta forma o casal pode perder
alguns direitos que a união feita nos conformes da legislação oferece.
Por isso, a advogada Debora Ghelman, especialista em Direito Humanizado
nas áreas de Família e Sucessões, explica
a importância de se atentar a esses dois
tipos de relacionamento: o casamento e a
união estável.
"Os dois são entidades familiares previstas na Constituição e possuem a mesma
proteção jurídica. A principal diferença se
dá em relação a origem de ambos os relacionamentos. O casamento é o ato mais
formal do Direito de Família. Já a união
estável é completamente informal e a sua
existência decorre dessa informalidade.
Nesta modalidade de relacionamento o
estado civil do casal não é alterado, os
dois continuam sendo considerados solteiros, casados ou viúvos perante a lei".
Segundo a especialista, o casal que
deseja se tornar uma família pode formalizar a união estável em qualquer período
do relacionamento. Antes era necessário
que estivessem a pelo menos cinco anos
juntos, depois a lei passou a exigir que

fossem dois anos e agora não existe mais
um tempo determinado. A união estável
pode ser registrada em um cartório de
Tabelionato de Notas, por meio de uma
escritura pública ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, através de
um contrato de convivência.
O regime de bens também pode ser
tratado dentro do contrato de união estável se o casal desejar, podendo escolher
entre comunhão parcial de bens, comunhão total de bens, separação total de
bens ou participação final nos aquestos,
podendo, inclusive, criar um regime misto
de bens.
A questão da herança se complica um
pouco quando se trata de união estável,
pois a família da pessoa falecida pode não
reconhecer a união, prejudicando o herdeiro, que para conseguir provar o regime,
terá que apresentar testemunhas e outras
provas.
Por isso, Debora faz um alerta: "O
contrato de convivência não cria uma
união estável como ocorre com o casamento, apenas declara a sua existência. A
lei diz que o companheiro não é herdeiro,
no entanto, o Supremo Tribunal Federal já
decidiu favoravelmente. Mas nada impede
que o STF no futuro mude este entendimento".

Além disso, se o casal reconhece que
vive em união estável, a advogada aconselha também a deixar um testamento pronto
incluindo o companheiro como herdeiro e,
uma vez que se faça o registro, o mesmo
pode ser alterado no cartório a qualquer
momento.
Sem o testamento, o provável herdeiro pode ter problemas com a herança,
como aconteceu na famosa batalha judicial
entre Antônia Fontenelle e as filhas de seu
falecido companheiro, o diretor Marcos
Paulo. Marcos e Antônia mantinham uma
união estável há seis anos, quando ele faleceu, deixando por escrito uma carta, sem
reconhecimento em cartório, que Antonia
deveria herdar 60% de seus bens.
Porém, as filhas do diretor entraram
com um processo na justiça para impedir
que a distribuição dos bens fosse feita
desta forma. Após sete anos, a ação foi
decidida em julho, concedendo 12,5% da
herança para Antônia.
Já um contrato de casamento é completamente formal e precisa ser celebrado
diante de um juiz para ser válido, além da
obrigatoriedade das testemunhas. O matrimônio permite que seja feito um pacto
antenupcial e o regime de bens também é
registrado no cartório, podendo escolher
entre: comunhão parcial de bens, comu-

*Debora Ghelman
nhão universal de bens, separação total
de bens e participação final nos aquestos, podendo o casal criar o seu próprio
regime de bens. Lembrando que o regime
de bens só pode ser alterado por meio de
decisão judicial.
Em relação aos efeitos sucessórios,
após dizerem o famoso "sim" os noivos
estão casados. Se uma das partes falecer
após o sim, automaticamente um vira herdeiro do outro. Caso os bens da herança
do falecido tenham sido adquiridos antes
do casamento, o membro do casal que está
vivo irá concorrer com os outros herdeiros
por estes bens, mesmo quando o regime
de bens for o da separação convencional.
"Foi uma grande conquista a união
estável ter sido equiparada ao casamento
e estar protegida. Os companheiros têm
direitos. A grande diferença é que o seu
registro civil não é alterado por ausência
de previsão legal e a união estável, para
existir, não precisa ser formalizada", conclui a especialista.
*Debora Ghelman é advogada
especializada em Direito Humanizado
nas áreas de Família e Sucessões,
atuando na mediação de
conflitos familiares a partir
da Teoria dos Jogos.

Encolher ou fortalecer o Estado?
O ministro Paulo Guedes, a par de
declarações polêmicas - as pessoas não
deveriam se assustar “se alguém pedir
o AI-5”-, pretende “encolher o Estado”.
Deixaria sob sua égide o que é estritamente de sua obrigação, como educação,
segurança pública, saúde. Para tanto,
vai focar na privatização de centenas de
empresas estatais. O que levanta a questão: qual deve ser o escopo do Estado no
governo Bolsonaro?
A tentativa de resposta começa com a
fonte que alimenta o ideário do ministro da
Economia: a Escola de Chicago, o berço
do liberalismo econômico e da diminuição da intervenção do Estado na economia, onde Guedes estudou. Ocorre que a
índole do capitão Jair Bolsonaro e de seu
entorno militar tem um DNA nacionalista,
que viceja desde os tempos do “petróleo
é nosso” (anos 50). Nacionalismo que,
a partir dos militares, se identifica com
Estado forte.

Um dos papas da ciência política, o
sociólogo Alain Touraine, em seus estudos,
prega o aumento da capacidade de intervenção do Estado como forma de um país
atenuar as desigualdades. O Estado tem
sido fraco para debelar as mazelas. Por
conta disso, o governo age no varejo, trabalhando no curto prazo, com o presidente
praticamente se limitando a fazer agrados e
benesses para operar a administração.
Libelo candente contra os ultraliberais, para quem o mercado é o remédio
para todos os nossos males, a análise do
professor, nesses tempos de globalização e
economias interdependentes, é um hino de
louvor às utopias. Estado forte, por aqui,
tem sido sinônimo de autoritarismo, arbitrariedade, estrutura burocrática gigante
e ineficiente, corporativismo etc. Como
encolher o Estado de sua estrutura paquidérmica, dando-lhe capacidade de planejar
a longo prazo, sem reformas capazes de
deflagrar novos costumes e consolidar as

* Gaudêncio Torquato
instituições? Começamos com a reforma
trabalhista, seguida da recente reforma da
Previdência, mas essas não bastarão. O que
se espera é um amplo leque de mudanças.
Seja qual for o escopo reformista, o
desafio se impõe: colocar no mesmo balaio
componentes como liberalismo, bem estar
social, Estado capaz de intervir no mercado quando necessário (os EUA na crise
de 2008), institucionalização política,
racionalidade administrativa, extinção do
corporativismo, mudança da política de
clientelas pelo mérito.
Fortalecer o poder de decisão do
Estado é meta a ser perseguida para se
combater interesses individuais e grupais
que, entre nós, prevalecem sobre as políticas sociais. Trata-se de um desafio que
ultrapassa décadas. O governo Bolsonaro
até prometeu acabar com a velha política.
Mas ainda tateia na escuridão nesse primeiro ano. No capítulo do “encolhimento
do Estado”, as coisas ainda caminham
devagar. Daí a impressão de que ainda
não se chegou a um acordo em torno do
tamanho do Estado. O presidente, por sua
índole, gostaria de ter mais poder e não
depender tanto do Parlamento.
O governo, por enquanto, tenta
combinar uma tática de ataque frontal
a algumas questões com uma estratégia paulatina, de operação por setor. A
ciência política ensina que o reformador
deve isolar cada questão o mais depressa
possível, retirando-a da agenda antes que
seus oponentes possam mobilizar forças.

Se quiser fazer tudo ao mesmo tempo,
terminará conseguindo muito pouco ou
nada. Se angariar condições para operar à
base de blitzkrieg, deve fazer o cerco por
todos os lados, rapidamente, antes que a
oposição seja ativada. Mas o governo perdeu muito tempo nesse primeiro ano de
administração.
Reformar o Estado, como se prega,
não é tarefa para uma única administração. Maquiavel lembrava que nada é mais
difícil de executar, mais duvidoso de obter
êxito ou mais perigoso de manejar do
que iniciar uma nova ordem de coisas. O
reformador tem inimigos na velha ordem,
que se sentem ameaçados pela perda de
privilégios, e defensores tímidos na nova
ordem, temerosos que as coisas não dêem
certo. Por último, sobram indagações:
afinal, que escopo os militares defendem
para o Estado brasileiro? (até hoje isso
não está claro). Como aparar desigualdades com programas liberais, que dão
vazão a climas concorrenciais? Como
atrair investimentos quando o fantasma
dos tempos de chumbo, vez ou outra,
reaparece na paisagem? (Não foi o que
acenou o ministro Guedes?) Como deixar
de atender a um parlamentar dos grotões,
que ameaça votar contra o governo se não
for atendido? Enfim, qual o Estado mais
adequado à nossa democracia?
* Gaudêncio Torquato, jornalista, é
professor titular da USP, consultor
político e de comunicação.
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Temperatura

Umidade

25 ºC
12 ºC

94%
56%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
04/12

27

ºC

12 ºC

86%
43%

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

Quinta
05/12

REDAÇÃO

Clima

25 ºC
16 ºC

97%
46%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 02/12/2019
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'QUANDO É BOM PARA VOCÊ, A ASSEMBLEIA APROVA'

Campanha quer ALEP mais conhecida
Divulgação

76% dos
paranaenses
consideram
o Legislativo
importante
Das Assessorias
Se comunicar com a população paranaense, estar cada vez
mais próxima do cidadão e, acima
de tudo, mostrar a todos os benefícios do trabalho feito na Assembleia Legislativa do Paraná, um
dos três Poderes constituídos.
Pensando nisso, a Assembleia
lançou no último final de semana,
nos principais meios de comunicação, uma campanha publicitária
com o tema: Quando é bom para
você, a Assembleia aprova.
A campanha conduzida pela
Diretoria de Comunicação, inicia
um trabalho para tornar a Assembleia Legislativa mais conhecida
da população. Pesquisa recente
encomendada pela Associação
das Emissoras de Rádiodifusão
do Paraná (AERP) mostrou que
76% dos paranaenses considera
o Legislativo estadual importante,
ainda que 72,5% não sabia o que
a Assembleia fazia e 83,5% não
lembrava de uma lei interessante
aprovada na Casa de Leis, mas
ao mesmo tempo, índice similar
mostrava o interesse da população em conhecer e saber mais
sobre o dia a dia da Assembleia, o
que reforçou o trabalho da Mesa
Executiva da Assembleia Legislativa em buscar mecanismos para
deixar as ações do Legislativo
mais ao alcance da população.
“A Assembleia tem o papel
de representar a sociedade, sempre pensando no bem comum e
também no estado do Paraná.
Mas a percepção das pessoas
não é essa. O Poder Legislativo
sempre foi o ‘desconhecido’ da
população. Elas precisam ter o
conhecimento de que as ações
importantes que acontecem no
Paraná, passam por aqui”, destacou o presidente da Assembleia

NA ALEP

Comissão aprova
mudança na
legislação
Os deputados que compõe
a Comissão de Ecologia, Meio
Ambiente e Proteção aos Animais,
aprovaram em encontro realizado
nesta segunda-feira (02), parecer favorável ao projeto de Lei
817/2019 que altera o artigo 2º da
lei nº 19.745 de 11 de dezembro
de 2018. A intenção da proposta,
que tem autoria dos deputados
Francisco Bührer (PSD), Luiz
Claudio Romanelli (PSB), Tercílio Turini (PPS), Cobra Repórter
(PSD) e Hussein Bakri (PSD), é
a correção no texto atual da lei evitando interpretações dúbias sobre o
processo de licenciamento de criadouros comerciais e estabelecimentos comerciais de pássaros da fauna
nativa. A interpretação dúbia se dava
visto que aos criadores amadoristas
é assegurado o cadastramento junto
aos órgãos ambientais competentes, já aos criadores comerciais
e estabelecimentos comerciais, é
obrigatório o licenciamento. “Havia
uma dificuldade na interpretação da
lei e estamos apenas deixando claro
a obrigatoriedade para aqueles que
comercializam os pássaros”, disse
o presidente da Comissão, deputado Goura (PDT).
Ainda no encontro desta
segunda-feira os deputados tiveram uma exposição sobre o tema;
Inventário do Patrimônio Geológico
do Paraná: um dos pilares para o
desenvolvimento sustentável, feito
pelo professore do departamento
de Geociências da Universidade
Estadual de Ponta Grossa Dr. Gilson Burigo, e também Jean Carlos
Vargas, Geólogo da Geodiversidade Soluções Geológicas Ltda.

Primeira campanha apresenta diversas leis que foram aprovadas
Legislativa, deputado Ademar
Traiano (PSDB). “Essa campanha servirá para isso, com uma
linguagem mais direta, mostrar
à população o valor do trabalho
do parlamentar na vida de todos
os paranaenses”, completou
Traiano.
"A nova comunicação institucional da Assembleia está sendo
construída a partir de duas percepções: a primeira, de que boa
parte da população paranaense
não tem acesso ao trabalho realizado na Casa e não tem certeza
do que de fato é feito aqui. E a
segunda é de que a Casa precisava ampliar a divulgação de seu
trabalho, atendendo inclusive
ao que está previsto em lei, que
determina transparência e divulgação dos atos", relatou o primeiro secretário da Assembleia,
deputado Luiz Claudio Romanelli
(PSB).
O protagonismo da Assembleia não vem de agora, são mais
de 165 anos de história e, de
acordo com o Grupo de Pesquisa
em Instituições Políticas e Processo Legislativo da UFPR, desde
1960 são mais de 22 mil projetos
de lei que fizeram a diferença na
vida de milhões de paranaenses.
“Com isso buscamos aproxi-

mar o Legislativo da população
e mostrar inclusive uma série
de Leis que foram aprovadas na
Assembleia e que melhoram a
vida de toda população. Antes de
tudo, é uma comunicação para
fortalecer a cidadania e a transparência”, concluiu Romanelli.
Características
A campanha publicitária se
baseou em cinco características
da Assembleia.
- Centrada nas pessoas: Desde
a sua instalação, há mais de 165
anos, os interesses dos cidadãos
são o combustível de atuação da
Assembleia Legislativa;
- Protagonista: Um órgão que
é encarregado de representar os
interesses dos cidadãos, legislando e fiscalizando o Poder Executivo, evidentemente tem grande
protagonismo, não só entre os
três Poderes, mas principalmente
na vida de todos os paranaenses;
- Plural: A Assembleia é composta por diferentes ideias, perfis e pensamentos concretizados
em seus deputados para servir a
uma variedade de necessidades e
interesses provenientes dos cidadãos;
- Abrangente e relevante: O
trabalho realizado pela Assem-

bleia impacta diretamente e sob
diversos aspectos o desenvolvimento de todos os cidadãos do
Paraná. Outra característica que
marca essa relevância são os
diversos programas e serviços
disponibilizados pela Assembleia
que visam conscientizar, educar e
aproximar os cidadãos da rotina
do Legislativo estadual;
- Eficaz: A Assembleia realiza
um trabalho criterioso e sua atuação permite que somente sejam
aprovados projetos que gerarão
benefícios concretos aos cidadãos.
Mais do que fazer o seu trabalho,
é garantir que ele seja concluído
da maneira mais correta e mais
adequada para todos.
Campanha
Focado nesses princípios
de mostrar como a Assembleia
Legislativa está presente no cotidiano das pessoas, a primeira
campanha apresenta diversas leis
que foram aprovadas na Assembleia e que impactam diretamente
na vida da população. São vídeos,
spots e fotos que estão sendo veiculados em canais de televisão,
rádios e portais de notícias para
mostrar à população o trabalho
realizado e as leis que podem
ajudá-las no dia a dia.

NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VAI ATÉ O DIA 12

Refisc concede descontos de até 100%
Carambeí - A Prefeitura
Municipal lança neste final de
2019 o programa de Recuperação Fiscal de Carambeí
- REFISC, para regularização
de créditos municipais. Os descontos e parcelamentos são referentes aos débitos de tributos
vencidos até a data de adesão
do programa. Para quitação em
parcela única o desconto chega

a 100%, nos juros. O REFISC
irá até o dia 12 de dezembro.
Os débitos superiores a R$
5 mil tem parcelamento em até
36 vezes, inferiores a esse valor,
a divisão é de até 24 parcelas. A
primeira parcela deverá ser quitada no ato da negociação.
Os descontos para juros e
multas também estão nos parcelamentos, conforme o número

de parcelas. Pagamento em até
12 parcelas redução de 80%,
18 parcelas redução de 70% ,
24 parcelas redução de 60% e
36parcelas,redução de50%.
O REFISC não é aplicado
aos contribuintes que já tenham
parcelamentos e nem a débitos relativos ao Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI.

R$ 2,1 MILHÕES PARA A COMPRA DE AMBULÂNCIAS

Confirmadas indicações de Plauto Miró
Onze cidades da região dos
Campos Gerais vão receber
recursos para investimentos do
Programa Paraná Mais Cidades,
do governo estadual. Os repasses
fundo a fundo fazem parte das
indicações feitas pelo deputado
Plauto Miró Guimarães Filho.
Os convênios que somam
R$ 2,1 milhões foram assinados
pelo secretário chefe da Casa
Civil, Guto Silva, representando o
governador Ratinho Júnior. Guto
lembrou que os valores que serão
depositados nas contas da prefeituras são o resultado da economia
gerada pelos poderes Executivo e
Legislativo do Paraná.
Carambeí, Imbaú, Imbituva,
Ipiranga, Jaguariaíva, Piraí do Sul,
Sengés, Teixeira Soares e Ventania
vão receber ambulâncias, cada uma
avaliada em R$ 170 mil. Já Arapoti
e Tibagi vão poder adquirir veículos
tipo van, também de mesmo valor.
Ipiranga teve ainda aprovado
o projeto de implantação de uma
Unidade de Saúde para a área
rural no valor de R$ 250 mil.

Divulgação

Marcelo Greskiv, deputado Plauto, prefeito Blum e scretário Guto Silva

O prefeito de Sengés, Nelson Ferreira Ramos, destacou a
importância de receber a ambulância, pois para o município que
tem uma arrecadação pequena,
comprar um veículo com recursos
próprios é muito difícil.
A mesma observação foi feita
pelo prefeito de Imbaú, Lauir de
Oliveira. “É muito difícil para a
prefeitura ter dinheiro para comprar uma ambulância. Essa indicação do deputado Plauto vem
em boa hora”.
O deputado Plauto disse estar
feliz com a possiblidade de contribuir com os municípios da região.

“Minha função é fazer com que os
impostos pagos pelos cidadãos
retornem em forma de benefícios
para a população. E a boa relação
com o governo do estado contribui
muito, tanto que em breve vamos
ter mais novidades”, concluiu.
Também estiveram presentes
no evento a prefeita de Arapoti,
Nerilda Aparecida Penna, e os
prefeitos Osmar Blum (Carambeí), Bertoldo Rover (Imbituva),
José Sloboda (Jaguariaíva), José
Carlos Sandrini (Piraí do Sul),
Lula Thomaz (Teixeira Soares),
Rildo Leonardi (Tibagi) e Helly
Santiago (Ventania).

LIMPA
O presidente estadual do
MDB, João Arruda, afirmou
durante encontro em Londrina
que fará uma limpa nos diretórios municipais e que não vai
abrir mão das "convicções" do
partido. "O MDB do Paraná
será reconstruído. Vamos
recomeçar do zero, substituir
diretórios e encontrar novas
pessoas para nos representar
nas eleições do ano que vem.
Os interessados em fundo
eleitoral e tempo de TV que
procurem outra legenda. Não
vamos abrir mão das nossas
convicções".

Divulgação

IDENTIFICAÇÃO
O secretário de Segurança
Pública, Rômulo Marinho, buscou o setor da inteligência da
pasta para identificar os policiais
civis que estão ameaçando os
deputados estaduais que apoiam
a reforma da previdência proposta pelo Governo do Estado.
Rômulo Marinho vai abrir sindicância e os policiais envolvidos
vão responder pelas ameaças.
A punição pode ir de advertência até a exoneração do cargo,
dependendo da gravidade dos
ataques aos parlamentares.

pediu a audiência pública e comissão sobre medicamentos à base
de cannabis (maconha) se reúne
hoje na Câmara dos Deputados
para debater o tema. Ducci lembra que a Anvisa tem cadastrados
7.786 pacientes e 12.918 pedidos de importação de medicamentos à base de cannabis. “Ano
a ano, a agência registra aumento
no número de pedidos, o que
demonstra que o interesse e a
prescrição destes medicamentos
também estão em alta”.

FIEIS A BOLSONARO
Vinte três dos 30 deputados
do Paraná em Brasília são fieis ao
governo do presidente Jair Bolsonaro nos projetos votados no
Congresso Nacional. Entre 98%
e 95% das votações conforme
orientação da Liderança do
Governo, os mais fieis são: Felipe
Francischini (PSL), Pedro Lupion
(DEM), Vermelho (PSD), Aline
Sleutjes (PSL), Toninho Wandscheer (Pros), Sargento Fahur
(PSD), Filipe Barros (PSL),
Evandro Roman (PSD), Schiavenato (PP), Sergio Souza (MDB)
e Stephanes Junior (PSD).
SANTA CASA
O prefeito Neto Haggi
(MDB) vai receber hoje do
secretário Beto Preto (Saúde)
um repasse de R$ 1,4 milhão do
centro cirúrgico da Santa Casa
de Cambará.
VIADUTO
O governador Ratinho Junior
confirmou que estará na sextafeira (6,) em Foz do Iguaçu para
inauguração do viaduto da Avenida Costa e Silva na BR-277.
A obra de R$ 18,3 milhões será
entregue três meses antes do
prazo.
CAMPANHA
Começa a veicular nos próximos dias a campanha educativa
da Assembleia Legislativa do
Paraná. "A nova comunicação
institucional da Assembleia está
sendo construída a partir de duas
percepções: a primeira, de que
boa parte da população paranaense não têm acesso ao trabalho
realizado na Casa e não tem certeza do que de fato é feito aqui.
Isso foi constatado por uma pesquisa realizada em todo o estado.
E a segunda é de que a Casa
precisava ampliar a divulgação de
seu trabalho, atendendo inclusive
ao que está previsto em lei, que
determina transparência e divulgação dos atos", disse o deputado
Romanelli (PSB), 1º secretário
da Assembleia Legislativa.
PERTO DO POVO
"Com isso buscamos aproximar o Legislativo da população
e mostrar inclusive uma série
de Leis que foram aprovadas na
Assembleia e que melhoram a
vida de toda população. Antes de
tudo, é uma comunicação para
fortalecer a cidadania e a transparência", adianta Romanelli.
REMÉDIO DA MACONHA
O deputado Luciano Ducci
(PSB-PR) é relator da matéria,

OPERAÇÃO NATAL
A Polícia Militar do Paraná lançou a Operação Natal 2019 com
ações até dia 24 de dezembro em
Curitiba, região metropolitana e
cidades do interior, concentrando
o efetivo nos principais locais de
circulação de pessoas, como as
áreas comerciais, além dos locais
de riscos. No fim de ano, com o
comércio aberto até mais tarde,
grande circulação de pessoas e
dinheiro, é um atrativo para pessoas mal intencionadas. Além do
reforço na segurança, a operação
recomenda que os consumidores
tenham atenção redobrada.
CPI DO JMK
O relator da CPI da JMK,
deputado Delegado Jacovós (PL),
apresenta hoje o relatório com as
conclusões das investigações do
colegiado e as recomendações
aos órgãos competentes para
tomada de providências em relação aos indícios de crimes identificados. Segundo o Deputado
Soldado Fruet (Pros), presidente
da comissão, o ritmo de trabalho
do grupo foi bastante intenso.
“Foram 46 oitivas, 33 quebras
de sigilos e 202 ofícios solicitando diligências e informações a
órgãos públicos e empresas privadas, que resultaram em cerca de
30 mil páginas de documentos,
além de áudios e vídeos", disse o
presidente da CPI.
PARANÁ MAIS CIDADES
O Estado conclui as autorizações para liberação de recursos do programa Paraná Mais
Cidades. Coordenado pela Casa
Civil, o programa é uma parceria
com a Assembleia Legislativa e
conta com R$ 351 milhões, provenientes do Tesouro Estadual e
da devolução de parte do orçamento do legislativo. “A receptividade tem sido muito positiva.
Assim como todos os municípios
recebem recursos, todos os deputados estaduais têm direito de
fazer indicações”, explica o chefe
da Casa Civil, Guto Silva. “É um
programa que chega de forma ágil
e rápida e vai atender milhares de
paranaenses”, acrescenta.
MOURÃO EM CURITIBA
O general Hamilton Mourão,
vice-presidente da República,
estará em Curitiba na próxima
sexta-feira (6,) e fará palestra
sobre o Dia Nacional da Justiça
e da Família. Mourão receberá
ainda o reconhecimento público
de “Expoente da Defesa do
Estado Democrático de Direito e
da Constituição Federal”.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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GRANDE PÚBLICO EM TIBAGI

'Natal Sonho de Luz' abriu festejos
Divulgação

Prefeito Rildo
mostrou-se
encantado com
a ornamentação

Divulgação

FORA DE CASA

Operário empata
com Figueirense
na última rodada

Da Assessoria
Tibagi - Na noite de
domingo (1), o espírito natalino tomou conta de Tibagi com
a chegada do Papai Noel na
Praça Leopoldo Mercer, concerto da banda Escola José da
Cruz Machado e apresentação
dos alunos do Departamento de
Cultura. O prefeito Rildo Leonardi e a vice-prefeita Helynez
Santos Ribas, conduziram os
festejos.
Rildo Leonardi mostrou-se
encantado com a ornamentação colocada na Praça para o
Natal. “É um dos anos em que a
praça ficou mais bonita. A gente
faz com muito carinho, com
muito amor, para que possamos
aproveitar com nossas famílias
este tempo de Natal, que é tão
importante para todo mundo. É
importante que a gente lembre
o significado tão lindo do natal,
que é o nascimento de Jesus”,
disse Leonardi.

Da Assessoria

PROGRAMAÇÃO
* 14/12 - Apresentação
das Igrejas IBI Shekinah e
Presbiteriana do Brasil

Papai Noel foi o centro das atenções, para a criançada

A vice-prefeita agradeceu a
todos os envolvidos para o lançamento da decoração deste ano.
“Muito feliz por hoje dar início a
abertura das festividades natalinas. E essas luzes que iluminam
esta noite, eu peço que iluminem
todas as famílias e o caminho de
todos nós. Agradeço a todos os
presentes e a todos que trabalharam incansavelmente para apresentarmos uma praça bonita,
bem decorada, bem iluminada,

que faz o encanto de todas as
crianças e adultos”
Taniele Kravustchke aproveitou com toda a família e prometeu voltar para acompanhar toda
a programação do Natal Sonho
de Luz. “Muito lindo. A prefeitura está de parabéns. A gente
virá todos os finais de semana”,
afirmou.
A ornamentação foi produzida pelo carnavalesco da Prefeitura, Josér Reale Filho.

* 15/12 - Cantatas de Natal

As tradicionais cantatas
acontecerão em outro espaço
na edição deste ano. Alunos da
Casa da Cultura irão se apresentar no Coreto da Praça Leopoldo Mercer, nos dias 15 e 22
de dezembro, aonde também
foi instalado um palco especialmente voltado para a participação dos corais de igrejas locais,
grupos de dança e teatro, nos
dias 14, 16 e 17 de dezembro.
Sempre com início às 20 horas.

* 16/12 - Apresentação da
Igreja Presbiteriana do Brasil
- Coral Harmonia (Igreja
Evangélica Reformada
Centro Colégio Integração)
- Corais Pérola e
Mensageiros (Igreja Evangé
lica Reformada São José)
* 17/12 - Apresentação
Lar de Nazaré e Igreja
Presbiteriana do Brasil
- Coral da Igreja Brasil
Para Cristo
* 22/12 - Cantatas de Natal

ROTA CÂNION DO GUARTELÁ

AGORA EM CASA

PG Vôlei tem
novo desaﬁo

Caminhada Internacional arranca elogios

O Ponta Grossa Vôlei encarou o América Vôlei neste sábado
(30), no Ginásio Tancredo
Neves, em Montes Claros (MG).
O jogo foi válido pela 5ª rodada
da Superliga, com a equipe
mineira levando a melhor por
3 sets a 0, parciais de 27x25,
25x19 e 25x19.
O Ponta Grossa Vôlei volta a
jogar na Arena Multiuso no dia
4 de dezembro (quarta-feira), às
19 horas, contra o Vôlei Um Itapetininga. Os ingressos já estão
sendo comercializados.

Tibagi - Domingo (1) foi de
aventura, com a primeira edição da Caminhada Internacional na Natureza – Rota Cânion
Guartelá, evento promovido
pela Prefeitura de Tibagi, através da Secretaria Municipal de
Turismo (Setur), em parceria
com a Emater. Com cerca de
500 caminhantes, belezas da
região do Guartelá puderam ser
apreciadas por quem passaram
percorreu os 10 quilômetros
de extensão. O prefeito Rildo
Leonardi e a vice-prefeita, Hely-

nez Santos Ribas, participaram
do evento. Leonardi, inclusive,
completou o trajeto.
A secretária da Setur, Kellin
Ramos, faz um balanço positivo
desta primeira edição e adianta
que já está sendo pensado nos
detalhes para a caminhada do
próximo ano. “Foi um domingo
lindo, ensolarado. Um desafio
muito grande para nós organizadores, porque foi a primeira vez
do evento no Guartelá. Foi um
evento excelente, não tivemos
nenhum acidente, imprevisto.

Foi um dia abençoado por Deus.
Foi um evento grandioso e belíssimo”, disse.
O primeiro a terminar o
percurso foi Jair Tonão, de Telêmaco Borba, que garantiu que
voltará para próximas edições.
“Primeira vez que eu participo
de uma caminhada ecológica.
Foi muito bom, muito bem
sinalizada. Água nos pontos de
encontro, carimbo, tudo muito
bom”, destacou.
José Eugênio Zaninelli veio
da cidade de Londrina para par-

ticipar do evento, juntamente
com um grupo de 75 pessoas. “A
primeira edição está excelente,
trilha boa, bem organizada,
bastante gente trabalhando. O
trajeto bom e, lógico, algumas
subidas são puxadas, mas faz
parte da trilha. Foi muito bom,
parabéns a cidade de Tibagi”,
garantiu.
No ponto final os participantes e a população puderam prestigiar a praça de alimentação e a
feira do produtor com diversas
opções de alimentação.

Ponta Grossa - O Operário Ferroviário empatou com o
Figueirense-SC, na tarde deste
sábado (30), pela 38ª rodada
do Campeonato Brasileiro da
Série B. O jogo aconteceu no
Estádio Orlando Scarpelli e terminou 1 a 1.
Os gols foram marcados na
segunda etapa da partida. Aos 15
minutos, Revson cobrou escanteio pela direita e Luís Ricardo
desviou para o gol e marcou
contra. O Figueirense empatou a
partida aos 28 minutos, com gol
de Fellipe Mateus.
O Fantasma iniciou o jogo
com André Luiz, Jonh Lennon,
Alisson, Rodrigo, Allan Vieira,
Jardel, Chicão, Marcelo, Rafael
Chorão, Felipe Augusto e Lucas
Batatinha. No segundo tempo,
entraram Revson, Schumacher
e Bruno Batata para saída de
Chicão, Felipe Augusto e Lucas
Batatinha.
Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão falou sobre
a partida. “Acredito que a equipe
fez um jogo digno. Os atletas
procuraram até o final buscar o
resultado, se esforçaram, entraram em algumas jogadas fortes
com o adversário como o jogo
estava pedindo. Então, parabenizo o grupo pelo ano, pela campanha que fizeram, pela maneira
como encararam essa competição, que é muito difícil, e tenho
certeza que a gente terminou ela
de forma digna”.
O Operário encerra a Série
B 2019 na 10ª posição, com 50
pontos, 13 vitórias, 11 empates
e 14 derrotas. O alvinegro volta
a jogar por competições oficiais
no dia 19 de janeiro pela estreia
no Campeonato Paranaense. A
partida será contra o Cascavel
CR, às 16 horas, no Estádio
Germano Krüger.
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POR IRREGULARIDADES NO PROCESSO

Suspensa construção de novo canil
Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Proposta seria
a realização de
duas licitações
no ano que vem
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

A Prefeitura de Castro cancelou, na sexta-feira (29), o
processo de licitação/tomada
de preço que estava em aberto
para a definição da empresa que
construiria o novo centro de zoonoses no município. O processo
foi publicado através do Diário
Oficial Eletrônico da Prefeitura,
através do número 49/2019.
Porém, na sequência diversas
irregularidades foram observadas e apontadas por meio de um
ofício, cadastrado pelo médico
veterinário Francisco Delmar
Kotelinski, solicitando a suspensão para readequação às leis
federais, estaduais e municipais,
do processo licitatório.
No ofício Francisco afirma,
por exemplo, que o projeto licitatório possui discordância de
conceitos do objetivo licitado, e
que itens do projeto arquitetônico do edital não condizem com
a Normativa Federal, que regulamenta a construção de centros
de zoonoses; cita ainda o fato
de não ser permitida a construção de canil municipal em

Veterinário Francisco Delmar Kotelinski solicitou a suspensão

áreas urbanas, conforme o que
prevê o Artigo 344 do Decreto
Estadual PR n° 5.711/2002;
questiona também a divergência
entre a normativa do Conselho
Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e o que consta no
projeto, quanto ao tamanho das
baias e quantidade de cães a
serem abrigados.
Ainda de acordo com o ofício assinado pelo médico veterinário, diferente do que previa

NO DIA 6

'Natal Encantado' terá
programa diversificado
A Diretoria de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura
preparou uma programação
diversificada para o Natal
Encantado com várias atrações. No dia 6 e 7 de dezembro
acontece o show de abertura
com a chegada do Papai Noel
às 20 horas na Praça Manoel
Ribas, com vídeo mapping na
fachada do prédio do Clube
União e Progresso contando
a história da chegada do Papai
Noel em Castro, com a participação de duendes e Noelas.
Nos dias 9, 11, 13, 14,
16, 18, 20, 21 e 23, haverá
visitação à casa do Papai Noel,
instalada no Teatro Bento Mos-

surunga. Nos dias 18, 21 e 23,
às 20 horas, no Espaço Cultural Vicente Machado será realizado “Auto de Natal e Cantata
com coral infantil”. O show de
encerramento, no dia 23, terá
os cantores Joanna e Paim.
O diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura,
Guto Beck, destaca que toda a
programação foi pensada para
atrair as famílias.
Natal de Bento
'O Fantástico Natal de
Bento' inicia as apresentações
no dia 8, às 20 horas, no Teatro Bento Mossurunga. Ao
todo serão sete espetáculos.

o processo de licitação (piso
em pedrisco), para controle de
parasitas e de ectoparasitas é
necessário piquetes com grama
e árvore, além disso, segundo
o documento, a licitação não
previa a construção de sala de
banho e tosa, e nem de setor de
sustentação (lavanderia, almoxarifado e setor de descarte de
resíduos infectantes).
No ofício consta também
que “o escopo do projeto [de

licitação] não apresenta centro
cirúrgico, visto que o mesmo faz
parte da justificativa apresentada
no processo licitatório, mas inadequada ao conceito do centro
de zoonoses”. Francisco Delmar
Kotelinski registrou o ofício no
último dia 28 de novembro, um
dia depois, a Prefeitura anunciou, também através do Diário
Oficial Eletrônico, a suspensão
do processo, justificando análise, possíveis adequações e
alterações em razão de pedido
de impugnação.
Veterinário justifica
pedido de suspensão
Na segunda-feira (2) a
reportagem conversou com o
médico veterinário Francisco.
Ele explicou o pedido de suspensão, e salientou que deseja que o
projeto saia do papel, porém, de
forma regular, sem gerar aditivos
contratuais para o município e
sem que haja o risco de, depois
que ficar pronto, seja novamente
autuado, ou até interditado pelo
CRMV. “Sabemos que o Centro
de Zoonoses antigo já foi autuado pelo Conselho de Medicina
Veterinária por irregularidades, e
este projeto, se fosse executado
conforme o que estava na licitação, também seria totalmente
irregular. Futuramente o município com certeza iria sofrer autuações, além disso, era um projeto
incompleto, que começaria com
um valor e tinha tudo para termi-

nar muito mais caro, porque iam
surgir muitos itens a serem inclusos e regularizados. Olhando
para o projeto como estava,
passo a acreditar que ele não foi
acompanhado por nenhum profissional veterinário. Mas, quero
deixar claro que o meu objetivo
com esse pedido de suspensão é
a regularização do processo. Eu
não desejo que seja embargado
e nem que pare, pelo contrário,
estamos falando de um problema grave e que necessita de
solução, mas tem que acontecer
da maneira correta, para que
depois de pronto possa funcionar normalmente, e eu acredito
que estando nesta fase, é mais
fácil de corrigir os erros, do que
quando a obra já estiver avançada”, destaca Kotelinski.
O médico veterinário explicou também outras deficiências
encontradas no projeto. “Existe
certa confusão no processo,
não é de um hospital, nem de
um albergue, nem de um centro
de zoonoses e nem de um canil
municipal. É um projeto que
mistura funções de quase todos
eles, inclusive prevendo a realização de procedimentos que
não devem ser feitos pela Prefeitura. Além disso, está incompleto. Por exemplo, o espaço
previsto no projeto não abrigaria
nem 50% mais animais do que
os que já estão recolhidos em
local provisório, ou seja, seria
um investimento bastante alto,

que não resolveria o problema,
porém, a Prefeitura também não
pode recolher todos os animais
abandonados para guarda, é
preciso adequar o processo para
que ele seja realizado de forma
regular e eficiente”, explica.
Por fim, Francisco Delmar
Kotelinski lembrou que já havia
feito alertas quanto a estes e
outros itens e responsabilidades do município, durante a
Audiência Pública, realizada na
Câmara de Vereadores em junho
deste ano, para discutir Políticas
Públicas voltadas para Animais
de Rua do Município. Na ocasião, o médico veterinário era
um dos palestrantes.
A reportagem também conversou com o médico veterinário
da Prefeitura, Paulo Henrique
Gerytch. Segundo ele, o processo de licitação será cancelado,
porque de fato houve divergência.
“Na verdade o projeto era de um
abrigo para animais, e foi licitado
como Centro de Zoonoses, mas
para ser centro de controle de
zoonoses existem muitas exigências”, explicou.
Paulo também disse à reportagem que após a suspensão do
processo, o planejamento da
Prefeitura mudou. A pretensão, para o próximo ano, é de
se executarem duas licitações,
uma para a construção de um
abrigo para animais e outra
para a construção de um centro
de controle de zoonoses.

PAPAI NOEL DOS CORREIOS

Cartinhas esperam por padrinhos
Divulgação / Luana Dias

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Em Castro está previsto para
terminar nesta sexta-feira (6) o
prazo para adoção das cartinhas
da Campanha Papai Noel dos
Correios. As cartas, que foram
escritas pelas cerca de 100 crianças vinculadas ao atendimento
dos Centros de Referência de
Assistência Social (Cras), dos
distritos do Socavão e Abapan,
estão à espera de apadrinhamento
nas duas agências de Correios do
município.
Para contribuir com a Campanha, basta escolher uma ou mais
cartinhas, em uma das agências,
em seguida, adquirir o presente
solicitado pela criança que a escreveu, e deixá-lo juntamente com a

Cem cartinhas
carta na mesma agência, até na
sexta-feira (6). De acordo com o
gerente da unidade dos Correios

da Rua Dr Jorge Xavier da Silva,
Alexandre Napoli, a entrega às
crianças será feita pelos servidores do Correio, juntamente com
profissionais dos dois Centros de
Referência, no dia 10 de dezembro.
Vale lembrar que a Campanha
nas duas agências de Correios
de Castro é unificada, ou seja, as
doações feitas tanto em uma como
na outra, terão o mesmo destino.
Até na segunda-feira (2), a adesão ainda era tímida. A expectativa é que a Campanha ganhe
força nesta última semana, para
que todas as crianças tenham o
pedido feito ao ‘Papai Noel’, de
fato atendido. “Nessa semana
que passou muitos consumidores
estavam focados com as ofertas da
Black Friday, agora que passou,

pretendemos intensificar a divulgação, no boca a boca mesmo.
Temos uma grande expectativa de
que até no final de semana ocorra
mais procura às cartinhas, por
isso convidamos os castrenses
para apadrinharem esse projeto”,
destaca Napoli.
As crianças que serão atendidas pela Campanha têm faixa etária entre quatro e doze anos. Em
alguns casos, a carta traz pedidos múltiplos, porém, é possível
adotá-la e comprar apenas um
dos itens solicitados. O objetivo,
como destacaram os gerentes das
agências, Luiz Claudio Nunes e
Alexandre Napoli, é atender a
um desejo de Natal, afinal, o foco
da Campanha volta-se a crianças
carentes e/ou que estão em condição de vulnerabilidade social.
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NA MONTEIRO LOBATO

Prefeitura de PG implanta novo binário
Divulgação

Mudança ocorre
após a conclusão
das obras de
revitalização
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa implantou
nesta segunda-feira (02), um
novo binário na região do Jardim
Carvalho. A mudança acontece
após a conclusão das obras de
revitalização da avenida Monteiro Lobato e deve reconfigurar o trânsito de toda a região,
permitindo mais agilidade nos
deslocamentos, segurança para
motoristas, pedestres e ciclistas,
que passarão a contar com uma

Obra irá reconfigurar o trânsito de toda a região
ciclofaixa.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e
Planejamento (SMIP), o projeto
do novo binário incluirá as aveni-

das Monteiro Lobato e Euzébio
Batista Rosas. Para isso, também serão necessárias alterações
de sentido das ruas Deputado
Chafic Cury, Odorico Mendes e

Conrado Pereira Ramos, além da
alteração de preferencial no cruzamento entre a Cruz e Souza e
Euzébio Batista Rosas.
“Essa é uma das mais impor-

tantes obras de Ponta Grossa em
relação à mobilidade urbana. Vai
ajudar todo o tráfego de veículos
da região. Foi iniciada em fevereiro de 2019 e será entregue no
mesmo ano. Mostra uma preocupação da prefeitura com diversos
bairros”, aponta o secretário da
SMIP, Celso Sant’Anna.
A alteração contará com
apoio da Autarquia Municipal de
Trânsito e Transportes (AMTT),
que disponibilizará agentes para
orientar a população e coordenar
o tráfego no local durante os primeiros dias da implantação.
Alteração de Sentido
* Avenida Monteiro Lobato,
no trecho entre as Ruas Graciliano Ramos e Dep. Chafic Cury,
passará a fluir exclusivamente no

sentido Centro-Bairro.
* Avenida Euzébio Batista
Rosas, no trecho entre as Ruas
Dep. Chafic Cury e Graciliano
Ramos, passará a fluir no sentido
Bairro-Centro.
* Rua Deputado Chafic
Cury,entre as Avenidas Monteiro
Lobato e Euzébio Batista Rosas
passará a fluir no sentido de quem
vem pela Av. Monteiro Lobato em
direção à Av. Eusébio Batista
Rosas
* Rua Conrado Pereira Ramos,
entre a Monteiro Lobato e Rocha
Pombo, passará a fluir no sentido
Jardim Carvalho-Uvaranas.
* Rua Odorico Mendes,
entre as vias a Rocha Pombo e
Rua Monte Alverne, passará a
fluir no sentido Jardim CarvalhoUvaranas.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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.

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.

RESUMO DE NOVELAS
BOM SUCESSO
Terça-Feira (03/12)

Alberto
desconversa.
Mário, William e Pablo se
reencontram na ilha Boka
Loka. Mauri avisa a Nana
e Marcos que o quadro de
Alberto é grave. Alberto tem
uma visão com Eric. Sofia
pede a Marcos para deixar
Paloma ficar com Alberto.
Paloma fica intrigada com o
afastamento de Marcos. Nana
confessa a Gisele que ama
Mário e decidiu se separar de
Diogo. Isadora/Marcela Klein
propõe a Nana e Diogo que o
casal passe um fim de semana
juntos. Pablo avisa a Mário
que o filho de Nana é dele.

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

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

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (03/12)

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS
DIRETAS
www.coquetel.com.br
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Libra: O dia pede mais
recolhimento e reflexão. Olhe
para si e poderá encontrar as
respostas para suas dúvidas. Nas
finanças, veja onde pode poupar.
A paquera pode rolar enquanto
faz uma atividade de rotina. Cor:
rosa-claro.

Touro: Se seus projetos não
estão andando como esperado,
esse é o momento para ajustá-los.
Ouça o que seu coração diz. Disposição para fazer exercícios físicos. Pode rolar uma paquera com
alguém de longe. Cor: prata.

Escorpião: Se tem um jeito
recatado, Marte vai te ajudar a se
expressar melhor. Invista em ideias
prósperas, busque parcerias e faça
cursos. Mudanças positivas a dois,
o período será de romance e confiança. Cor: verde-escuro.

Gêmeos: Criatividade em
alta, aproveite! Caso surjam
problemas, conseguirá resolver.
Boa disposição para iniciar dietas e fazer exercícios. Se tem um
amor, entenderão e resolverão
suas diferenças tranquilamente.
Cor: dourado.

Sagitário: Gastos imprevistos e apetite estarão acentuados.
Bom momento para quem trabalha com assuntos sigilosos ou em
ambientes isolados. Casados(as)
contarão com muita sintonia, se
entendendo apenas pelo olhar.
Cor: vinho.

Câncer: Os astros favorecem
que sua atenção esteja mesmo
nos assuntos de fim de ano, provas e estudos, festas ou férias. No
meio disso tudo poderá tomar a
iniciativa e convidar seu(ua) pretendente para sair. Cor: verde.

Capricórnio: Disposição
para o trabalho está à toda, chegar ao final do ano zerando as
pendências. A mente ágil consegue ver onde precisa melhorar.
Poderá conhecer uma paixão em
momento de lazer. Cor: amarelo.

Leão: Momento para quem
quer mudar de ramo ou rotina.
Bom astral para quitar dívidas,
reformar a casa ou buscar nova
fonte de renda. A relação deve
estar passando por um momento
calmo e prazeroso. Cor: rosaescuro.

Aquário: Autônomos e profissionais liberais poderão ter
um bom desempenho, principalmente em novos projetos. Evite
empréstimos a amigos. Que tal
uma visita ao médico? Talvez
um(a) admirador(a) anônimo(a)
se revele. Cor: lilás.

Virgem: Dia favorável para
fazer parcerias, atender clientes
e fechar acordos. A bondade te
trará crescimento. Pratique exercícios nos momentos do dia que
puder. Aquela paquera despojada
pode virar namoro. Cor: verde.

Peixes: Sua mente vai viajar enquanto as tarefas esperam
ser feitas. Aproveite essa energia para curtir eventos sociais.
Durante essas saídas poderá
conhecer alguém interessante.
Cor: azul-escuro.

Alfredo pensa em começar
a trabalhar. Emília flagra Zeca
falando com Adelaide sobre
Justina e o repreende. Olga
e Candoca se surpreendem
com Justina. Maria consola
Isabel. Mabel fica constrangida diante do comentário de
Carlos e Marcelo. Inês comunica a Shirley que voltará para
São Paulo. Mabel não deixa

Carlos acompanhá-la até sua
casa. Almeida se entristece
quando Assad avisa que a loja
precisa de outro vendedor.
Soraia culpa Karine por não
conseguir se aproximar de
Julinho. Alaor tenta animar
Marion. João prende Inês em
seu quarto. Olga se desespera
ao ver Justina com Zequinha
no colo.
AMOR DE MÃE
Terça-Feira (03/12)

Magno conta sobre o acidente com Genilson, e Wesley
afirma que investigará o caso.
Thelma afirma a Vitória que
não venderá seu restaurante.
Lurdes anuncia aos filhos
que Domênico está vivo.
Davi apoia Vitória, que teme
perder seu bebê novamente.
Danilo garante a Thelma que
não voltará a trabalhar para a
mãe. Estela pressiona Raul,
que despista a moça. Lídia
confirma a Estela que Raul
está apaixonado por Érica.
Davi conta sua história de
vida para Vitória. Raul e Érica
ficam juntos. Samuel repreende Marina. Estela procura
Raul.
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ENVOLVENDO MENOR DE IDADE

Tibagi registra primeiro homicídio do ano
Divulgação

Suspeito não
reconhece
a vitíma e
diz que
teve um surto
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Tibagi - A Polícia Civil de
Tibagi registrou no último final
de semana o primeiro homicídio
deste ano na cidade. Um rapaz,
de 20 anos, acabou morrendo
pelas mãos de um menor de
idade, na noite de sábado (30).
O crime aconteceu por volta das
23h30, no centro da cidade. O
suspeito está à disposição da
Justiça.
Devido ao caso envolver
menor de idade, o delegado responsável pela cidade, William
Alves Lima, não quis divulgar
os nomes dos envolvidos. Falou
apenas que a vítima foi identificada pelas inicias R. H. R. S
e o suspeito, de 17 anos, por
W. A. C.
Segundo o delegado, foi

DR. JORGE SEBASTIÃO

Delegado Willian espera que testemunhas apareçam

realizada apuração em situação
de flagrante do menor, o qual
foi apresentado à Justiça na
manhã de domingo (1). Agora,
ele aguarda vaga para se manter apreendido.
Conforme conversa por
telefone, delegado afirmou à
reportagem que o caso continua

sendo investigado e que algumas
possibilidades sobre a motivação do crime ainda podem aparecer. Porém, o suspeito deixou
claro que não conhece a vítima.
“Quando interrogado, ele nos
disse que o crime aconteceu
em um momento de surto, que
não conhece a vítima e que não

sabe o que estava fazendo no
momento”, acrescentou Willian,
completando que “estamos
esperando que apareçam testemunhas ou outros fatores que
envolvam o crime”.
Caso
De acordo com o boletim
da Polícia Militar, testemunhas
afirmaram que a vítima levou
uma facada na região do tórax
e tentou chegar até o hospital,
porém, o ferimento impediu que
ele chegasse no centro médico
e a vítima caiu nas proximidades do Fórum da Comarca de
Tibagi. O rapaz foi socorrido
pelas equipes de resgate e logo
após dar entrada no Hospital
Municipal, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
Ao saberem das informações, imediatamente a PM realizou patrulhamento pela região
e acabou encontrando o menor
e uma faca suja de sangue. Ele
foi levado à Delegacia de Polícia, onde começaram as investigações.
Segundo a polícia, a vítima
e o suspeito não têm passagens
policiais.

MÃE MORRE AO SER ATINGIDA NO PEITO

Familiares e
amigos dão
último adeus

Família é baleada dentro de carro
Divulgação

Da Redação

Foi cremado na tarde de
sábado (30), no cemitério Parque Campos Gerais, em Ponta
Grossa, o corpo do delegado de
Polícia Civil, Jorge Sebastião, de
72 anos. Com atuação na delegacia de Carambeí, e passagem pela
seção de Furtos e Roubos da 13ª
SDP, além de outros setores, Jorge
Sebastião faleceu nas primeiras
horas de sábado (30), após ficar
internado 23 dias na Santa Casa
de Misericórdia. Durante o velório, foram muitas as homenagens.
Divulgação

A noite de sábado (30)
foi de terror em Prudentópolis, após mais um crime
de assassinato. Dessa vez,
três pessoas da mesma família foram baleadas dentro
de um carro. A situação foi
registrada na Rua do Lago,
Vila Nova, e segundo informações, uma das vítimas,
identificada como Vanessa
Aparecida dos Santos, 25
anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.
Conforme o boletim policial, o marido da vítima e um
dos filhos do casal também
foram atingidos pelos disparos de arma de fogo. Eles
passam bem, mas Vanessa,
atingida no peito, não teve
nem chances de lutar contra

IML IDENTIFICOU

Vanessa foi atingida no
peito, não resistiu e morreu
a morte e morreu ainda no
local do crime, antes mesmo
da chegada das equipes de
segurança.
Segundo o laudo do

IML, Vanessa apresentava
ferimentos no peito. Já o
esposo, conforme a polícia, foi atingido nas costas.
O filho de dois anos teve
lesões nas pernas. Além das
três pessoas feridas, também estava dentro do automóvel o outro filho do casal,
de quatro anos. Felizmente,
a criança não foi atingida.
Existem várias suspeitas em torno do crime, uma
delas é de roubo, porém,
a Polícia Civil ainda não
confirmou nenhum motivo
e continua investigando as
possíveis causas.
As vítimas estão hospitalizadas na Santa Casa. O
corpo de Vanessa foi encaminhado ao IML de Guarapuava e foi sepultado na
segunda-feira (02).

PRÓXIMO A VILA VELHA

PRF atende dois acidentes
graves com vítimas
Divulgação

Hilux muda de faixa e atinge Uno
Dois acidentes próximo ao
Parque Estadual de Vila Velha,
no domingo (1º), resultou em
vítimas. No momento das ocorrências, chovia forte.
O primeiro acidente aconteceu por volta das 16h45, no Km
516 da BR 376, envolvendo um
Renault/Logan, placas de Castro, que seguia sentido Campo
Largo a Ponta Grossa. A condutora teria perdido o controle
da direção, saindo de pista,
colidindo com um barranco. A
principal causa desse acidente
teria sido os pneus traseiros
com desgaste excessivo, abaixo
do nível permitido.
A condutora sofreu ferimentos de natureza grave, foi
socorrida e encaminhada para o
Hospital Geral da Unimed, não
sendo possível realizar o teste
de etilômetro.
Segundo acidente
O segundo acidente, uma
colisão lateral, aconteceu às 17
horas, na BR 376, Km 518,6,
envolvendo um Fiat Uno, placas
de Arapoti, e um Toyota Hilux,
placas de Ponta Grossa.
A caminhonete Hilux ultra-

passava o Uno quando este
decidiu mudar da faixa da
direita para a esquerda, calculando errado a manobra, o que
levou a colisão entre a parte
frontal esquerda do Uno e a
parte traseira direita da Hilux.
Com o impacto, o Uno rodou
e saiu de pista em direção ao
canteiro central.
O condutor do Uno, de 66
anos, sofreu ferimentos de natureza média. Uma passageira de
56 anos, que estava no banco
dianteiro do Uno, não usava
o cinto de segurança corretamente e foi ejetada para fora do
veículo, sofrendo ferimentos de
natureza grave. Ambos receberam os primeiros socorros no
local e em seguida foram encaminhados para o hospital.
Os condutores realizaram o
teste de etilômetro, com resultado negativo para o consumo
de álcool.
A PRF relembra da necessidade de usar pneus em bom
estado e todos os ocupantes do
veículo utilizarem os cintos de
segurança da maneira correta.
* INFORMAÇÕES

E FOTO:

PRF

CRIME DE AMBOS OS LADOS

Motorista omite socorro
mas acaba reconhecido
Divulgação

FOGE E SE DÁ MAL

Acidente de
trânsito tira
vida de rapaz

PRF apreende 326,9 kg de maconha
Da Redação

Ponta Grossa - Funcionário
de uma empresa de telefonia, morreu após grave acidente na tarde
de sábado (30 de novembro),
em Ponta Grossa. Identificado
pelo IML como sendo Jefferson
dos Santos, o rapaz dirigia uma
motocicleta, quando bateu em um
poste. A fatalidade aconteceu ao
lado do Parque Ambiental, no centro da cidade.
Jefferson, 27 anos, passava pela
Rua Ermelindo de Leão quando
perdeu o controle de sua moto e
colidiu com o poste. Algumas pessoas que presenciaram o acidente
comentaram que a vítima perdeu o
controle ao fazer uma curva. As testemunhas chegaram a ligar para a
equipe de resgate, porém, Jefferson
morreu ainda no local do acidente.
A moto do rapaz deu perda
total e encontra-se no pátio da
Polícia Militar.
Divulgação

Porto Amazonas - Polícia Rodoviária Federal (PRF)
apreendeu 326,9 quilos de
maconha durante operação
policial na noite de sábado
(30). A ocorrência aconteceu em Porto Amazonas. De
acordo com o boletim, além de
apreender a droga, os policias
confiscaram também o carro
que carregava o entorpecente,
pois o veículo era roubado.
Conforme foi publicado
pelos policiais, por volta de
19h20, uma das equipes da
PRF deu ordem de parada ao

motorista do automóvel Citroën
C4. Os policiais notaram algo
estranho quando o homem
ignorou o comando e iniciou
fuga. “Dirigindo em alta velocidade e fazendo manobras
perigosas, após uma praça de
pedágio, o motorista perdeu
o controle do carro e acabou
saindo da pista, foi quando
capotou o veículo”, contaram
as autoridades. Após o acidente, o homem foi hospitalizado, sob custódia da PRF.
Ainda, segundo o boletim,
o suspeito que não teve sua
identidade revelada, têm 41
anos e reside em São Paulo.

Esclarecimento
Questionado sobre a droga
que estava escondida no portamalas e o veículo, o motorista
disse que havia pego a maconha
em Cascavel e estava levando até
Curitiba. Já, sobre o carro, ele
falou que o veículo tinha placas
clonadas e havia sido roubado
em Porto Alegre, em 2014.
O caso foi encaminhado para
a Polícia Civil de Palmeira, local
onde o suspeito será levado após
sair do hospital. Ele poderá responder por tráfico de drogas,
receptação e por dirigir sem
habilitação gerando risco de
dano e vida de terceiros.

POLÍCIA PEDE POR INFORMAÇÕES

Castrense continua desaparecido
Da Redação
A família de Jonathan Correa, 23 anos continua a sua
procura. O jovem está desaparecido desde o dia 27 do último
mês. De acordo com o boletim
de ocorrência que a família
fez na Delegacia de Polícia de
Castro, Jonathan foi visto pela

última vez na Rua Miguel Zadhi,
bairro Arapongas.
A reportagem do Página
Um News entrou em contato
com a equipe de investigação
da Polícia Civil, porém, ainda
não há informações sobre o
paradeiro do rapaz. Inclusive,
não houve nenhuma ligação
para a 43ª DRP, que possa aju-

dar no caso.
Segundo a polícia, há um
leque de possibilidades para o
desaparecimento de Jonathan,
porém, nada ainda pode ser
afirmado. O que os policiais
pedem é que quaisquer informações sobre o paradeiro do
rapaz seja repassada as autoridades pelo (042) 3232-1192.

Omissão de socorro, no trânsito, é infração criminosa
Da Redação
Ao conduzir veículo, mesmo
seguindo todas as regras de trânsito, qualquer um está sujeito a
se envolver em um acidente. Por
vezes, um agente está mais vulnerável que o outro. Por exemplo, uma moto em relação ao
carro, ou o carro em relação a
um caminhão. No fim das contas,
não importa quem tenha provocado o acidente, ou quem está
certo ou errado. Quando houver
vítima, a regra é clara precisa ser
prestado socorro.
A omissão de socorro está
mais comum do que pensamos, principalmente em Castro.
Diversas vezes os registros nos
boletins de ocorrência da Polícia
Militar mostram motorista que
cometem essa fraude, sem se
preocupar com a vítima.
O último caso registrado
envolvendo essa questão aconteceu na noite de domingo (1º).
A colisão ocorrida na Rua Karl
Joseph, bairro Canta Galo,
envolveu uma GM/Montana, e
um VW/Gol. Os carros colidiram frontalmente.

O condutor e o passageiro do
Gol precisaram ser encaminhados para a Unidade de Pronto
Atendimento. De acordo com
informações, eles foram levados
para a UPA por populares e nos
registros os ferimentos foram
qualificados como leves, sem
risco de morte.
O agravante, é que o motorista do segundo carro envolvido fugiu do local sem prestar
socorro. No entanto, o condutor
já foi identificado pela Polícia
Militar e responderá pelo crime
de omissão de socorro.
Testemunhas
afirmaram
para a Polícia que o condutor
da Montana fugiu do local, por
estar embriagado. Já o condutor
do Gol não possuía CNH. Ele foi
autuado e o veículo recolhido ao
pátio da Polícia Militar, com pendências administrativas.
“Mesmo diante do susto,
é importante respirar fundo e
tomar algumas providências. Deixar de seguí-las poderá culminar
em multa de R$ 1.467,35, acúmulo de 7 pontos na carteira e
suspensão do direito de dirigir”,
finalizou a polícia.
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'O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento,
quando tudo parece perdido'. W. F. Grenfel
Divulgação

Dom Sergio Arthur Braschi, bispo
diocesano de Ponta Grossa
comemora idade nova neste
dia 03 de dezembro. Felicidades!

Duda

Divulgação

Divulgação

Eduardo Parucker, conhecido
carinhosamente como Duda recebe
cumprimentos de aniversário ao lado
da esposa Thais Cury. Muitas felicidades!

Antecipe o Natal com
presentes da
Mundo Encantado Kids!

Antônio Santiago Migdalski
neste domingo, dia 08
comemora seu terceiro aninho.
Muitas bênçãos!

Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!

Divulgação

Divulgação

Divulgação / Edilson Luis

Na formatura do
Núcelo de Preparação
de ( Associação dos
Oficiais da Reserva
de Ponta Grossa) , a
presença dos diretores
da AORPG, Júnior
Cesar de Anhaia,
Reinaldo Mayer e
Edvaldo Iank da Silva,
com suas respectivas
esposas, na sede
social do Clube
Ponta-Lagoa, sábado
(30 de novembro)

Yin Yee

O talentoso ator Nathan Diego Milléo
Gualda, graduado em Bacharelado
em Artes Cênicas – Interpretação pela
Faculdade de Artes do Paraná –
UNESPAR, formado no curso de
Formação de Atores da Cena Hum
Academia de Artes Cênicas recebe
cumprimentos pela idade nova

* Aceitamos cartões de crédito

Anexo ao Supermercado
Rickli ( Eldorado ) - carambeí

@mundoencantadokidscarambei
* Rua das Campinas, n° 165

Pedroso

Divulgação

03/12

Taline Mattos
Catherine Bouwman
Marcelo Doff Sotta
Dr. Joaquim Oliveira

Divulgação

04/12

Marcela Lopes
Nazem Fadel Neto
Geverson D. Cunha
Ana Flavia Petrech
Dr Raul Dinies
Elisabete Gaudino
(Câmara de Carambeí)

Divulgação

Reserva a
terça-feira (3)
para ser
bastante
festejado, o
empresário
Marcelo Doff
Sotta, que está
de aniversário

Aconteceu no último dia 28 de novembro, no
restaurante La Gôndola, a assembleia Festiva do
'Mérito Leonístico o Pitangui', iniciativa do Lions Clube
Pitangui. Na ocasião foram homenageados o juiz
federal e presidente da APAJUFE, Dr. Fabrício
Bittencourt da Cruz, e o empresário José Alvaro Goes
Filho, presidente do Grupo Gestor do Operário
Ferroviário Esporte Clube. A cerimônia foi conduzida
pelo presidente do Lions Pitangui, Gilceu Suliani

Terça-feira (3) é dia
de dar parabéns a
atriz e colunista
baiana Yin Yee
Carneiro. Muitos vivas!

05/12

Registro do casal Luís
Carlos Pedroso e Josely Garcia.
Dia 05 de dezembro, parabéns
circulando para Pedroso!

PONTOS DE
VENDA

R$

CARAMBEÍ

Vânia de Silva
Maria Inês K. Lourenço
Soeli T. Lucas
Sandra R. Spcht
Odarci Ferreira

35,00

CALÇADOS CATARINENSE
Av. do Ouro, 199

PESTANA BAR E PETISCARIA
Av. das Flores, 356

RM COMÉRCIO DE BEBIDAS
Av. das Flores, 777

CASTRO

CALÇADOS CATARINENSE

Rua Dr Jorge Xavier Da Silva n°
309
Castro

PONTA GROSSA

CALÇADOS CATARINENSE
Calçadão

Realização:

Apoio:

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

