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UTI Móvel oferecerá mais segurança

Divulgação

“Foi o melhor presente que Palmeira recebeu na comemoração de seus 200 anos”. Foi assim que o prefeito Edir Havrechaki
destacou a importância da chegada da UTI Móvel, entregue aos
página 3
palmeirenses na manhã desta segunda-feira (16).

CCJ aprova projeto que isenta tarifa

* Versão Oline

www.paginaum.com

Centenas assistem a cantata de natal
Divulgação

Moradores de municípios que sediam praças de pedágio devem
ficar isentos do pagamento da tarifa. Isto é o que prevê o projeto
de lei 778/2019, que recebeu parecer favorável da Comissão de
página 4
Constituição e Justiça (CCJ), na ALEP (PR).

Divulgação

O domingo (15) foi de muita emoção na Colônia Castrolanda.
Mais de 500 pessoas assistiram à apresentação da primeira cantata
de Natal promovida pelo Centro Cultural Castrolanda. Nas janelas
página 6
do Memorial da Imigração Holandesa, muita música.

escassez de vagas de estacionamento em castro

65,9% das vagas ficam em uso diário
Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Levantamento feito pela Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) neste ano revelou que quase
70% das vagas de estacionamento disponíveis na região
central de Castro acabam sendo ocupadas por pessoas
que estão diretamente ligadas aos estabelecimentos comerciais, e não pelos consumidores que vão até o centro
com a intenção de fazer compras. De acordo com os dados
levantados pela Acecastro, a Rua Dr. Jorge Xavier da Silva
possui no total 310 vagas para carros e motos. Entre essas,
161 fazem parte do estacionamento regulamentado, ou
seja, têm a obrigatoriedade de cartão Estar, seis são para
portadores de necessidades especiais, sete para idosos,
55 para motocicletas, uma para polícia militar, seis vagas
são para uso de no máximo 15 minutos, com pisca-alerta
ligado e 235 para veículos em geral.		
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em carambeí

Retirados contêineres
de área urbana
Na NOITE de segunda-feira (16), perto das 19h30, não havia vaga de estacionamento na Dr. Jorge Xavier da Silva

TIBAGI

Baile da Vida
vai homenagear
personalidades
ilustres
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'NA PROMOÇÃO SONHOS DE NATAL'

Qualquer compra dá direito a um cupom
A 12ª edição da Campanha Sonhos de Natal,
desenvolvida pela Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), está chegando
à sua reta final. Com o horário estendido do
comércio, fica mais fácil para os clientes dos
estabelecimentos participantes fazerem a entrega
de seus cupons, devidamente preenchidos. Outro
diferencial desta edição que dará carro, televisores

A Secretaria Municipal de
Meio Ambiente retirou os contêineres que eram próprio para
lixo no Jardim Brasília, como
forma de evitar o descarte de
outros materiais. Com isso,
os moradores deverão ter em
frente às suas residências um
cesto elevado para colocação
dos resíduos nos dias de coleta
que acontecem nas segundas,
quartas e sextas-feiras. página 4

Divulgação

e vários prêmios, é o fato de todas as compras, efetuadas nos estabelecimentos credenciados, darem
ao cliente o direito à participação nos sorteios. De
acordo com o regulamento, todos os consumidores, ao efetuarem suas compras, terão direito a
um cupom gratuito, independente do valor. Já o
segundo e/ou próximos a serem entregues fica a
página 5
critério de cada comércio.
Divulgação

Divulgação

Furto de cone e
Aeroporto recebe
direção perigosa avião da GEIV
Quantas vezes você já ouviu o
relato de furtos de cone e motoristas
que andam na via, na contramão.
Apesar de serem infrações que não
vemos lógica, isso acontece com muito mais frequência do que pensamos.
A Detransede de Carambeí investiga
página 7
as duas práticas.		

Neste final de semana, o Aeroporto Comandante Antonio Amilton
Beraldo, popularmente conhecido
como Aeroporto Sant’Ana, recebeu o
avião do Grupo Especial de Inspeção
em Voo (GEIV), aeronave que afere e
inspeciona os equipamentos de auxílio
página 4
à navegação aérea.

Página Um Revista circula a partir
desta terça-feira (17), nas principais
lojas da cidade. Ligue e reserve
a sua pelo (42) 3232-5148.
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EDITORIAL

ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO
Por vários governos tenta-se baixar o preço do pedágio no Paraná. Foi assim
nos dois mandatos do governador Roberto Requião, mais recentemente com Beto
Richa e agora, no de Carlos Massa Ratinho Junior, a Assembleia Legislativa do
Paraná discute, e já tem paracer favorável na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), de isentar motoristas que tem seus carros emplacados em cidades que possuem praça de pedágio, de pagarem a tarifa. Nenhuma relação com o acordo de
leniência, onde as concessionárias acordaram em reduzir o preço após admitirem
pagamento de propina em contratos, a exemplo da CCR Rodonorte, e outras do
Paraná. O Projeto que deverá ir a Plenário, necessita passar por outras Comissões
Permanentes e, sendo aprovado, só terá validade no próximo contrato. Se não era
o que todos esperavam, pelo menos para aqueles que tem Praças na sua rota de
trabalho, é uma economia a mais no bolso, ou melhor, um gasto desnecessário que
será evitado. Vale acompanhar os desdobramentos!

Visão de futuro

Sandro A.
Carrilho
rem a tarifa, é um sinal que
bons ventos sopram. Tudo
bem que precisa passar por
outras Comissões Permanentes, ser votado em Plenário, e
se aprovado só valerá para o
próximo contrato, mas a possibilidade de não pagar mais
a tarifa ao se deslocar a uma
cidade vizinha, é um ganho
significativo.

'ESTAR'
Não é um assunto novo
e sempre que se aproximam
as festas de fim de ano, a
questão se aflora. Trata-se do
estacionamento rotativo em
Castro, ou Zona Verde, responsável por fazer com que o
consumidor não deixe o seu
carro por horas parado em
uma mesma vaga, permitindo
que outros também usufruam
desse espaço. O que acontece é que, independente de
ser rotativo, as vagas estão
sendo ocupadas por alguns
donos de lojas e até por seus
funcionários.

FESTA DO PEÃO
Não só o prefeito Osmar
Blum, como também o seu
chefe de Gabienete, Márcio
Taques, estão eufóricos com o
resultado da 1ª Festa do Peão
de Carambeí. Ao Página Um
News, Blum disse na segunda-feira (16) que "os eventos
referente ao aniversário de
Carambeí foram um sucesso.
Os shows foram excelentes e
muita gente veio participar.
Com certeza, nos 25 anos de
Carambeí, vamos fazer ainda
melhor!". Vale destacar as
presenças do secretário municipal Alexandre Muller (Zóio);
do próprio Taques, presidente
da festa, muito a vontade no
palco e arena do rodeio; e
do Departamento de Comunicação, na pessoa de Emerson Teixeira, que registrou as
imagens e atendeu a imprensa
a altura. A 1ª Festa do Peão
de Carambeí registrou 30 mil
pessoas nas quatro noites.

ESTAR II
Essa falta de rotatividade
e até de concientização por
parte de alguns, representa
quase que 70% das vagas. Ou
seja, não havendo estacionamento, o consumidor desiste
de parar e, consequentemente, uma venda deixa de
ser feita por esse comerciante. Todos perdem!
ISENÇÃO DE PEDÁGIO
Ainda é cedo para comemorar, mas o parecer favorável
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ao projeto
de lei que isenta moradores
que tem carros adquiridos
em cidades onde possuem
Praça de Pedágio, de paga-

O Paraná tem o tamanho de
um País e precisa ser administrado
de maneira inovadora e arrojada.
É assim mesmo que o governador
Carlos Massa Ratinho Júnior vem
fazendo. O nosso Estado termina
o ano com uma posição sólida,
conquistas importantes e pronto
para voar cada vez mais alto. O
primeiro ano da gestão foi de
reorganização e enxugamento da
máquina pública e planejamento
para um futuro ousado, austero e
de eficiência administrativa.
Uma das primeiras iniciativas do governo foi a reforma
administrativa, com a redução do
número de secretarias estaduais
de 28 para 15. A reforma inclui,
ainda, a junção de autarquias e a
redução da estrutura física, com
a venda de imóveis ociosos. No
total, o Estado estima economizar R$ 260 milhões com a reestruturação administrativa.
A fundamental reforma da
previdência estadual vai conter o
constante aumento do déficit do
sistema. Com a nova previdência
o Estado deixará de comprometer R$ 60,47 bilhões nos próximos 30 anos, o que permitirá
maior equilíbrio das contas estaduais e abrirá a oportunidade
de mais investimentos em áreas
essenciais para atender toda a
população do Paraná.
Uma gestão moderna é a que
usa Parcerias Público-Privadas

* Guto Silva

(PPPs) para avançar. Graças
a isso, o Paraná vai ganhar em
breve uma penitenciária industrial, 33 centrais de atendimento
ao cidadão e uma solução para os
milhares de veículos nos pátios
do Departamento de Transito
(Detran). Esses projetos somam
R$ 630 milhões de investimentos.
O estímulo à economia, determinação primordial do governador Ratinho Júnior, é essencial.
Em setembro, o governo retirou
mais de 60 mil itens do setor de
alimentos do regime de Substituição Tributária, que antecipava
o recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A medida garante
mais competitividade às empresas e gera novas oportunidades
de trabalho. Por sinal, o Paraná
é um dos estados que mais gerou
empregos neste ano, com 66 mil
novas vagas.
E não paramos por aí: o PIB
do Paraná cresce o dobro que o
do Brasil. A produção industrial
é a que mais sobe no País, com
6,9% até outubro. E a expectativa é encerrar 2019 com R$ 20
bilhões em investimentos privados no Estado, fruto do trabalho
de prospecção da agência Invest
Paraná.
Nossas maiores estatais, a
Copel e a Sanepar, ficaram em
primeiro lugar no Brasil em suas

áreas de atuação. Essa qualidade do serviço e da gestão
das empresas valoriza as ações
na bolsa, facilitando a busca de
recursos para novos investimentos. Mais que isso, são a garantia
de atendimento de excelência à
população.
O governo também olhou
com atenção uma das grandes
preocupações da sociedade. Em
pouco tempo, avançamos consideravelmente na segurança
pública. Houve investimento no
efetivo, em equipamento e em
treinamento. Os dados do primeiro semestre trazem números
significativos de redução da criminalidade e da violência, como
redução de 20% no número de
homicídios, de 26,3% nos roubos a residências e de 25,3% de
roubo ao comércio.
Outros indicadores mostram
que o Governo apoia de igual
maneira o desenvolvimento econômico e o social. O Paraná lidera o
ranking de transplantes de órgãos
no País. De janeiro a novembro
deste ano foram realizados 1.640
transplantes no Estado. Esses
números são possíveis graças ao
Sistema Estadual de Transplante,
que conta com a ajuda da frota
de aeronaves do Governo para o
transporte de órgãos. Outra ação
fundamental na saúde é o apoio
aos municípios. Só na semana
passada foram liberados R$ 168

milhões para aquisição de equipamentos, veículos e obras em unidades de saúde.
Além de gestão, programas e
obras, o governador determinou
que todas as áreas do Estado
focassem em inovação. Em ações
que trouxessem melhorias rápidas
no atendimento ao cidadão. O PIÁ
(Paraná Inteligência Artificial) é o
primeiro programa de inteligência
artificial do Brasil focado na prestação de serviços à população. A
plataforma e o aplicativo reúnem
mais de 400 serviços do Governo
em um só lugar.
Outro sucesso é o Descomplica, que foi criado para simplificar a vida dos empreendedores,
com a liberação do CNPJ e das
autorizações para empresas de
baixo risco em menos de 24
horas, soluções para fechamento
de empresas e a instalação de um
comitê permanente de desburocratização.
Isso é apenas uma parte do
muito que foi realizado nesse primeiro ano de governo. Pensamos
diferente para fazer diferente.
E podem anotar: os anos pela
frente serão de mais conquistas.
O Paraná mostrou que tem garra
e visão de futuro para ser o mais
inovador e a grande locomotiva
do Brasil.
* Guto Silva é chefe da Casa
Civil do Governo do Paraná.

ERRAMOS
Na edição 3310, de 13 a 16 de Dezembro de 2019, publicamos parte do texto da matéria 'Perto de 15 mil pessoas no show
de Maiara e Maraisa', com alguns erros. No segundo parágarfo, da
segunda coluna, o texto correto é o seguinte: "O prefeito agradeceu a presença de todos, disse que a festa era um sonho que estava
sendo realizado (...).

Resenhas rápidas e radicais

Balanço de fim de ano - Comunidade Coração Fiel!
Reinaldo Mayer

17/12 - Dia do Pastor Presbiteriano
18/12 - Dia do Museólogo
19/12 - Dia Estadual da Poesia (Mato Grosso)
20/12 - Dia do Mecânico

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

OUTRAS LOCALIDADES
Mensal:
Semestral:
Anual:

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

VENDA AVULSA
Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

R$ 3,00
R$ 3,00

EXPEDIENTE

Mensal:
Semestral:
Anual:
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 16/12/2019
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EMPENHO PARTIU DO DEPUTADO PLAUTO MIRÓ, VIA PARANACIDADE

UTI Móvel oferecerá mais segurança
Divulgação

Novo veículo
reforçará frota
que inclui seis
ambulâncias

CIDADÃO DO PARANÁ
O ex-deputado Euclides Scalco recebeu, depois de 28
anos, o título de Cidadão Honorário do Paraná. O ex-ministro e ex-chefe da Casa Civil recebeu o título na prefeitura
de Curitiba. Em 1991, o autor da proposição foi o então
deputado e atual prefeito da capital, Rafael Greca (DEM). O
adiamento da entrega ocorreu por inúmeras razões. Este ano,
a homenagem foi resgatada pelo deputado Michele Caputo
(PSDB). O ato foi acompanhado pelo presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSDB) e pelo 1º secretário
da Casa, deputado Romanelli (PSB).

Da Assessoria
Palmeira - “Foi o melhor
presente que Palmeira recebeu
na comemoração de seus 200
anos”. Foi assim que o prefeito
Edir Havrechaki destacou a
importância da chegada da UTI
Móvel, entregue aos palmeirenses na manhã desta segunda-feira
(16), durante cerimônia na praça
Marechal Floriano Peixoto.
O veículo, primeiro deste
porte na história de Palmeira,
passa a reforçar a frota da Secretaria Municipal de Saúde, que já
possui seis ambulâncias, duas
delas adquiridas recentemente, e
agora também conta com a UTI
Móvel para realizar o transporte
de pacientes para urgência e
emergência.
O investimento para a aquisição da nova UTI Móvel foi de
R$ 259 mil, recurso oriundo do
Governo do Estado, via ParanáCidade, através do empenho do
deputado estadual Plauto Miró.
O Município também deu contrapartida para a aquisição do
veículo.
“O investimento é de R$
259 mil, mas se custasse R$ 1
milhão, R$ 1,5 milhão, iríamos
nos esforçar para comprar também, pois sabemos que a UTI
Móvel vai ajudar muito a população de Palmeira. Bom seria se
todos tivessem saúde e ninguém
precisasse utilizar essa UTI, mas
sabemos que é impossível e qualquer vida que for salva graças a
ela já terá valido cada centavo
investido”, destacou o prefeito.
Havrechaki também ressaltou

Divulgação

Para prefeito Edir, foi o melhor presente que Palmeira recebeu em comemoração aos 200 Anos
que a Administração Municipal
estará empenhada até 31 de
dezembro de 2020, último dia de
seu mandato, em sempre melhorar a área da saúde no município.
“Quando assumi como prefeito,
juntamente com o Marcos Levandoski, Palmeira contava com
cinco unidades de saúde. Hoje
o município conta com 15, com
atendimento
descentralizado,
frota renovada na Secretaria de
Saúde. Falei durante a campanha
que não iria descansar enquanto
o SUS não fosse o melhor plano
de saúde para os palmeirenses.
Estamos muito próximos disso.
Vamos trabalhar incansavelmente até o último dia do meu
mandato”, disse.
Já o deputado estadual Plauto
Miró, destacou a conquista do
município. “Foram liberadas
duas emendas e o prefeito Edir,
assim como a secretária Fabiani,
tiveram a habilidade de utilizá-las
para incrementar a ambulância.
São poucos os municípios dos
Campos Gerais que possuem
uma UTI Móvel, e os que não tem

O tráfego na PR-340, no trecho entre as cidades Telêmaco
Borba e Tibagi, foi liberado neste
domingo (15). A via estava interditada devido a um desmoronamento
e rachaduras no asfalto causados
pelo excesso de chuva. A obra de
recuperação da via teve custo de
R$ 2 milhões e foi feita em parceria entre o Governo do Estado do
Paraná e a empresa Klabin.
De acordo com o secretário
estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o trabalho foi
complexo. Um dos fatores é que
a altura da construção alcançou
cerca de 30 metros. “É uma obra
muito importante. Sabemos que
foi uma execução complexa, que
exigiu muita dedicação e paciência
das equipes e da população, que
agora poderá usufruir dos benefícios, trafegando com segurança
neste período fundamental do
ano”, disse o secretário.
Nesta parceria, coube ao
Governo do Estado o desenvolvimento do projeto e a liberação
das licenças ambiental e social. A
obra contemplou a restauração do
aterro e drenagem, a recomposição
da rodovia com a pavimentação,
além das marcações e sinalizações
de segurança.
“Praticamos a responsabilidade social com foco nas comunidades onde a empresa atua, e
nos mobilizamos em conjunto com
o Governo do Estado por sabermos da importância desse trecho
da rodovia para o trânsito da
população dos três municípios do
entorno”, destaca o diretor Florestal da Klabin, José Totti. “O investimento e a execução das obras vão
beneficiar cerca de 110 mil moradores. Foram aplicadas as mais
eficientes soluções de engenharia,
zelando por todos os parâmetros
de segurança”, afirmou.

Móvel, todo o investimento já
terá valido a pena”, declarou.
A UTI Móvel atenderá casos
críticos de saúde. Ela conta
com acessórios, equipamentos
e adaptações, como sinalizador
óptico e acústico, equipamento
de rádio para comunicação, cilindro valvular, umidificadores, rede
portátil de oxigênio, maca com
rodas articuladas, reanimadores,
estetoscópios, dois aspiradores,
bolsa de resgate, bomba de infusão com bateria, cardioversor
portátil com bateria, colares cervicais, desfibrilador, imobilizador
de cabeça, laringoscópios, prancha de resgate e respirador.
ESF em Witmarsum
O último ato da cerimônia
foi a assinatura do termo de
adesão da obra da Estratégia
de Saúde da Família da Colônia
Witmarsum, que será construída
no próximo ano. O documento
foi assinado pelo prefeito, pela
secretária de Saúde e pelo vereador Anselmo Heimbecher Osório, morador da localidade.

ATENDIMENTO

ENTRE TIBAGI E TELÊMACO

Trecho na PR-340
é liberado

acabam pagando para empresas
particulares realizarem o serviço.
Parabéns para a administração de
Palmeira por fazer as coisas acontecerem no município”, enfatizou.
A secretária municipal de
Saúde, Fabiani Bach Czelusniak, disse que “a aquisição da
UTI Móvel para atendimento
adulto e também neonatal era
um desejo e um sonho do município. É muito bom perceber que
a cada dia a saúde de Palmeira
está melhorando e oferecendo
cada vez mais qualidade aos seus
pacientes”, destacou.
Marcos Antônio Bordinhão,
provedor do Hospital Santa
Casa, falou sobre alguns números e a importância da UTI
Móvel. “Nos últimos seis meses,
desde que faço parte da administração do hospital, registramos a
transferência de 288 pacientes,
alguns de alta complexidade,
outros nem tanto. Com a UTI
Móvel vamos dar mais segurança, sobrevida e estabilidade
a esses pacientes. Se ao menos
uma vida for salva devido a UTI

Samu mais que dobrou cobertura
O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
mais do que dobrou o número
de cobertura de atendimentos
no Paraná. Uma série histórica
levantada pela Secretaria de
Estado da Saúde mostra que em
2010 apenas 43,83% da população paranaense era atendida pelo
serviço. Atualmente 90,25% da
população e 85,96% dos municípios do Paraná recebem o atendimento do Samu.
De janeiro a novembro deste
ano foram mais de 679 mil ligações acionadas pelo canal de atendimento 192. A maioria, cerca de
35,8%, é de homens acima de
80 anos. Os atendimentos variam
entre urgências clínicas, cirúrgicas,
gineco-obstétricas, psiquiátricas,
pediátricas e causas externas (acidentes, violências). As linhas de
cuidado prioritárias são: Infarto
Agudo do Miocárdio, Acidente
Vascular Cerebral (AVC) e trauma.
A estrutura do serviço é realizada
por regiões, visando integrar, hierarquizar e aperfeiçoar o fluxo dos
pacientes, buscando uma assistência resolutiva e de qualidade.
“A alta cobertura do Samu e
a excelência nos atendimentos é
resultado dos investimentos em
equipamentos e em educação
permanente que a Secretaria da
Saúde propicia para a área”, disse
o secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto.
Segundo ele, entre 2018 e
2019 a secretaria promoveu mais
de 30 cursos de urgência e emergência, beneficiando aproximadamente 800 profissionais. “Nosso
objetivo é continuar investindo e
capacitando para mantermos a
qualidade no serviço”, afirmou.
Investimentos
Com intuito de fortalecimento
da rede e suporte em ações estra-

Divulgação

90,25% da população recebe atenção do Samu
tégicas de qualificação, o Paraná,
pautado pela Resolução nº
497/2017, repassa recursos na
modalidade Fundo a Fundo para
o custeio de equipamentos. Além
disso, a Resolução nº 965/2017
da Secretaria contempla incentivos estaduais de custeios para
apoio às ações estruturais e de
assistência do Samu nas regiões
nesta mesma modalidade. Em
2019, mais de R$ 64 milhões
foram investidos.
Inovação
A Secretaria da Saúde adquiriu recentemente uma medicação inovadora de alto custo
para uma maior resolutividade
no tratamento de infartados. O
Trombolítico é um remédio que
impede que o músculo cardíaco
pare de funcionar. O custo de
cada ampola é de R$ 5,7 mil. Ao
todo foram mais de R$ 229 mil
investidos na aquisição do medicamento.
“O infartado tem que chegar
até uma hora e meia no serviçodestino, e conforme a localização
que o paciente se encontra, ou
o tempo que levou para acionar
esse serviço de emergência, já
passou um tempo. O helicóptero leva a medicação e aplica
no local, para que então possa
levar o paciente até uma unidade
para dar continuidade no aten-

dimento. Esse procedimento é
inovador e de extrema importância, pois salva vidas”, explicou
Beatriz Monteiro Oliveira, coordenadora da Rede de Atenção às
Urgências.
Aeromédico
O serviço aeromédico é um
componente de alta relevância considerando a redução do
tempo/resposta para atendimento e o acesso precoce do
paciente ao serviço-destino para
as medidas terapêuticas definitivas.
As aeronaves ficam sediadas
em Maringá, Londrina, Ponta
Grossa, Cascavel e Curitiba.
Regulados integralmente pelo
Complexo Regulador, através das
Centrais de Regulação Médica
de Urgência e de Leitos Especializados.
O serviço também conta
com a aeronave asa fixa voltada
à transferência inter-hospitalar
de pacientes que necessitam
de serviço de maior complexidade. Cada helicóptero tem
raio de atuação de 250 km em
média, cobrindo todo território
do Estado. Acima de 250 km,
o avião com total disponibilidade para a rede de urgência é
utilizado. O atendimento corresponde a 3,3% do total diário de
pacientes críticos.

ESTADO E ITAIPU
Em Foz do Iguaçu, o
ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança) inaugurou o
Centro Integrado de Fronteira
nas dependências do Parque
Tecnológico Itaipu. “Só pudemos ter esse centro de controle
graças aos esforços do Estado
e do general Joaquim Silva e
Luna, diretor brasileiro de
Itaipu. A ideia é replicar esse
modelo inovador de segurança
e inteligência para outros lugares”, disse Moro na presença
do governador Ratinho Júnior
e de Silva e Luna.
FRONTEIRA SEGURA
O general Joaquim Silva e
Luna, diretor-geral brasileiro
de Itaipu, disse que o centro
integrado de se fronteira tem
em seu DNA a integração. O
local escolhido (Parque Tecnóligo Itaipu) para sua instalação
não poderia ser mais apropriado. “Mais de 15 agentes, cinco países e diversas
agências trabalhando só nessa
etapa com o mesmo objetivo.
Ou o crime organizado levanta
as mãos e se entrega ou se
afugenta”, reforçou, Silva e
Luna.
VIDA NOVA
No Vale do Ivaí, 75 famílias serão as primeiras beneficiadas pelo programa Vida
Nova, iniciativa do Estado para
reduzir o número de favelas no
Paraná. O projeto-piloto do
Vida Nova, que será implantado em Jandaia do Sul, foi
lançado pelo governador Ratinho Junior e as casas deverão
ser construídas no ano que
vem. A previsão é que sejam
atendidas 2,5 mil famílias por
ano, de todo o Estado, até de
2022.
SAÚDE EM MORRETES
O governador Ratinho
Junior anunciou a autorização
de investimento de R$ 170
mil para o município de Morretes realizar aquisição de van
para transporte de pacientes
da saúde. Os recursos foram
viabilizados pelo deputado
estadual Paulo Litro (PSDB).
MAIS VOOS
A Latam voltou operar
em Maringá com rotas diárias nos dois sentidos entre
Maringá e Guarulhos (SP).
Além de ampliar a oferta de
voos, a prefeitura investirá
R$ 81,5 milhões para obras
de modernização. A pista do
aeroporto será a mais extensa
do Paraná.
EM FRENTE BRASIL
Em três meses na cidade
de São José dos Pinhais, as
forças policiais divulgaram os
números do ‘Projeto Nacional em Frente Brasil levado
pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública na cidade
parananense. Os roubos dimi-

nuíram em 32%, redução de
furtos foi de 36%, os homicídios apresentaram queda de
28%,foram apreendidos 52%
a mais de entorpecentes, 8
mil abordagens e expedidos e
cumpridos 155 mandados de
prisão.
IDEOLOGIA DE GÊNERO
O deputado Filipe Barros
(Aliança pelo Brasil), declaradamente contrário a ideologia
de gênero nas escolas, reforçou
sua opinião nas redes sociais.
"Se hoje as pessoas sabem o
que é ideologia de gênero, e o
quão nefasta é, foi graças ao
trabalho dos milhares de grupos pró-vida, que atuaram firmemente contra, quando o PT
resolveu encaminhar os planos
municipais de educação para
burlar decisão do Congresso
Nacional".
ELOGIOS NA REDE
A deputada Aline Sleutjes
(Aliança pelo Brasil) destacou
as declarações do apresentador Roberto Justus ao presidente Jair Bolsonaro . "“Zero
Corrupção “. "Assim o apresentador definiu o governo do
presidente. Não era isto que
ocorria em outras épocas, não
é mesmo. Dinheiro público é
sagrado!", disse Aline.
DATASENADO
Pesquisa de opinião do
Instituto DataSenado aponta a
influência crescente das redes
sociais como fonte de informação para o eleitor. Quase
metade dos entrevistados
(45%) afirmaram ter decidido
o voto levando em consideração informações vistas em
alguma rede social. E a principal fonte de informação do
brasileiro hoje é o aplicativo de
troca de mensagens whatsapp,
segundo o levantamento.
EMENDAS INDIVIDUAIS
O deputado Aliel Machado
(PSB)
anunciou
durante
encontro com o prefeito Marcelo Rangel (PSDB), a destinação de R$ 2,6 milhões em
recursos para Ponta Grossa.
Os recursos são de emendas
individuais, garantidos no
orçamento da União. Mais de
dez áreas ou instituições da
cidade serão atendidas
BOLSONARO E RATINHO
Os governos de Jair Bolsonaro (Aliança pelo Brasil) e
Ratinho Junior (PSD) são bem
avaliados em Curitiba. Bolsonaro é aprovado por 57,2% dos
curitibanos e Ratinho Junior
por 73,6%. O levantamento é
do Instituto Paraná Pesquisas
que entrevistou 1.352 eleitores entre os dias 11 e 13 de
dezembro. A margem de erro é
de 2,5% e o grau de confiança,
de 95%.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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PARA MOTORISTAS QUE RESIDEM "NO MEIO" DA RODOVIA PEDAGIADA

CCJ aprova projeto que isenta tarifa
Divulgação

Benefício deve
ser aplicado
a contratos
futuros

Baile irá homenagear
personagens ilustres
Da Assessoria

Antes de ser votado em Plenário, projeto deve ser analisado por outras Comissões Permanentes
(CDN), Paulo Litro (PSDB) e
Evandro Araújo (PSC), havia
adiado a votação do relatório.
Nessa reunião, o autor disse
que o texto original está sendo
alterado e que a isenção será
concedida aos motoristas que
residirem “no meio” da rodovia pedagiada. De acordo com
Chiorato, o projeto estabelece a
isenção do pagamento de pedágio para os veículos registrados,
licenciados e emplacados em
municípios sede ou municípios
limítrofes às praças de pedágio.
“Estamos propondo algo que já

deveria ser feito há muito tempo.
É inadmissível que moradores do
município paguem a tarifa, bem
como profissionais e empresas
que precisam circular diariamente”, afirma Chiorato na justificativa do projeto.
O autor também aponta os
critérios para que a isenção
possa ser concedida a quem
realmente precisa. Um deles é
comprovar a residência ou vínculo de trabalho, por exemplo,
com o município que possui
praça de pedágio. A propriedade do veículo, com apresen-

tação do documento oficial do
Detran, contendo registro no
município ou municípios limítrofes é outro dos requisitos.
“A CCJ aprovou a constitucionalidade do nosso projeto. Na
semana passada, havíamos retirado o PL de pauta para inserir
algumas sugestões propostas
pelos deputados. Agora emendas e outras alterações podem
ser feitas nas demais Comissões ou no plenário da Casa”,
salienta Chiorato que comemorou o resultado. “Estou muito
feliz com a aprovação da cons-

PARA AFERIÇÕES

Aeroporto recebe avião do Grupo GEIV
Ponta Grossa - Neste final
de semana, o Aeroporto Comandante Antonio Amilton Beraldo,
popularmente conhecido como
Aeroporto Sant’Ana, recebeu o
avião do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), aeronave
que afere e inspeciona os equipamentos de auxílio à navegação
aérea do país, para dar continuidade ao processo de homologação do procedimento de voo por
instrumento (IFR) e do Indicador
de Percurso de Aproximação de
Precisão (PAPI).
Em outubro, representantes
da área de cartologia da Instrução de Comando da Aeronáutica
(ICA), realizaram atividades no
Aeroporto Sant’Ana para oficialização do PAPI e IFR. Na
ocasião, os responsáveis fizeram a topografia do aeródromo
e as demarcações necessárias,
para que neste sábado (14) e
domingo (15) o GEIV realizasse
as atividades de aferição e certificação dos instrumentos junto

Divulgação

Intenção é diminuir as alternância dos voos e dar mais segurança
à Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC).
“Neste final de semana recebemos o GEIV 04 para atestar
se as cartas de aproximação do
Aeroporto Sant’Ana estão de
acordo e tanto o IFR quanto o
PAPI foram previamente aprovados. Demos mais um passo para
diminuir a alternância dos voos e
fornecer mais segurança para o
pouso de aeronaves. Outra notícia importante para o fim de ano e
para a prospecção de novos voos
com outras companhias aéreas”,

explicou o superintendente do
aeródromo, Victor Oliveira.
O responsável pelo aeroporto
reforçou ainda que o procedimento foi realizado em três etapas diferentes de voos e é o último
processo de verificação para a
aprovação dos equipamentos. A
expectativa é que a confirmação
seja feita nos próximos dias através do Diário Oficial da União.
Para tanto, na próxima quartafeira (18), o superintendente do
Aeroporto Sant’Ana e o prefeito
Marcelo Rangel deverão ir ao

30% de Antecipe o Natal com
desconto presentes da
à vista
Mundo Encantado Kids
Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!
*6

analisado por outras Comissões Permanentes, recebeu voto
contrário dos deputados Hussein Bakri (PSD), Tiago Amaral (PSB) e Homero Marchese
(PROS).

DA HISTÓRIA DE TIBAGI

Da Assessoria
Moradores de municípios
que sediam praças de pedágio
devem ficar isentos do pagamento da tarifa. Isto é o que
prevê o projeto de lei 778/2019,
de autoria do deputado Arilson
Chiorato (PT), que recebeu
parecer favorável da Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ),
na Assembleia Legislativa do
Paraná, na reunião extraordinária realizada no início da tarde
desta segunda-feira (16).
Na região de abrangência do
Página Um News, motoristas
de Carambeí, Palmeira e Ponta
Grossa, que residem "no meio"
da rodovia pedagiada, seriam
beneficiados.
O relator da matéria, deputado Luiz Fernando Guerra
(PSL), já havia opinado no início
do mês pela aprovação do PL,
quando destacou a importância da medida, lembrando que
o benefício deve ser aplicado
aos contratos futuros. Porém,
pedido de vista formulado pelos
deputados Douglas Fabrício

titucionalidade do projeto. Estamos avançando para diminuir as
mazelas causadas pelo pedágio
ao povo paranaense”, finaliza.
O projeto, que antes de ser
votado em Plenário deve ser

x nos cartões de crédito
EM NOVO ENDEREÇO!!!

* Rua das Safiras, n° 312, Carambeí
(em frente ao Detran)
@mundoencantadokidscarambei

Departamento de Controle do
Espaço Aéreo (Decea), no Rio
de Janeiro, para dar continuidade
a publicação da certificação.
De acordo com o secretário de
Indústria, Comércio e Qualificação Profissional (SMICQP), José
Loureiro, com as certificações, o
objetivo é ampliar a movimentação de passageiros e aeronaves
no aeródromo. “Foram dois dias
de muito trabalho, mas no final
fomos bastante elogiados pelo
major responsável pela missão,
que mencionou que Ponta Grossa
tem o melhor aeroporto do Brasil administrado por uma Prefeitura, e os resultados demonstram
isso. De janeiro a novembro de
2019, recebemos mais de 47 mil
embarques e desembarques de
passageiros, valor relativamente
superior que no mesmo período
do ano. Com as aferições em dia
e os novos voos que receberemos
em breve, a intenção é que esse
número seja ainda mais no próximo ano”, explicou.

Tibagi - No dia 21 de
dezembro a Prefeitura de
Tibagi promoverá grande
evento, o Baile da Vida, que
terá como tema “Um baile,
uma vida e uma saudade!” e
reunirá o melhor da música
das décadas passadas e também homenageará personalidades tibagianas ilustres em
diversas áreas.
A organização é de responsabilidade da Comissão
de Eventos da Prefeitura
de Tibagi. A presidente da
comissão e secretária municipal de Turismo, Kellin Ramos,

comenta que o evento promoverá a volta no tempo e promete agitar o município.
“Vamos fazer um evento
com ar nostálgico, mas com
uma animação sem igual.
Será um evento para toda a
família, para os mais novos
que, com certeza, conhecerão muitos dos sucessos que
serão tocados no baile, mas
também para os mais velhos
que irão matar a saudade de
um baile saudosista”, afirma.
O baile acontece no dia
21 de dezembro, a partir
das 20 horas, na tenda da
Praça Edmundo Mercer, com
entrada gratuita.

ÁREA RURAL PERMANECE

Contêineres para resíduos
são retirados de área urbana
Carambeí - A Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
retirou os contêineres que eram
próprio para lixo no Jardim
Brasília para evitar o descarte
de outros materiais. Com isso
os moradores deverão ter em
frente as suas residências um
cesto elevado para colocação
dos resíduos nos dias de coleta
que acontecem nas segundas,
quartas e sextas - feiras.
De acordo com o secretário
Municipal de Meio Ambiente,
Rosney Ribeiro, os locais apropriados para resíduos domésticos estavam acumulando outros
materiais como madeira, móveis
e recicláveis. "O excesso de
descartes era tanto que ficavam
espalhados em torno dos contêineres atraindo cães, provocando
mau cheiro e ainda proliferação
de ratos e baratas, prejudicando
diretamente os moradores do
entorno", detalha.
O secretário explica que a
coleta de resíduos orgânicos,
recicláveis e ainda entulhos
segue agendamento para evitar
acúmulos. Ele lembra que para

o reciclável existe o Programa
Troca Saúdável, onde cada quatro quilos de reciclados valem
um quilo de hortifruti. Também
para recolhimento de entulhos
que é de responsabilidade da
secretaria de Obras e Serviços Públicos, há o sistema de
solicitação via telefone ( 3915
1039). "Nós do serviço público
procuramos executar o trabalho
de coleta de forma satisfatória,
para tanto criamos programas
e agendamentos, mas a participação e colaboração da comunidade é imprescindível para que
todo o sistema funcione", argumenta Rosney Ribeiro.
A retirada dos contêineres
também acontecerá em todos os
outros locais da área urbana, a
intenção é fazer com que todas
as residências tenham um local
próprio para a colocação dos
resíduos e dessa forma acabar
com o acúmulo em determinados locais. A secretaria municipal de Meio Ambiente manterá
os contêineres nas localidades
rurais, onde a coleta não acontece de porta a porta.
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ESCASSEZ DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA REGIÃO CENTRAL DE CASTRO

65,9% das vagas ficam em uso diário
Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Levantamento
foi feito pela
Associação
Comercial do
Município
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Levantamento feito pela
Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro)
neste ano revelou que quase
70% das vagas de estacionamento disponíveis na região
central de Castro acabam sendo
ocupadas por pessoas que
estão diretamente ligadas aos
estabelecimentos comerciais,
e não pelos consumidores que
vão até o centro com a intenção
de fazer compras.
De acordo com os dados
levantados pela Acecastro, a
Rua Dr. Jorge Xavier da Silva
possui no total 310 vagas para
carros e motos. Entre essas,
161 fazem parte do estacionamento regulamentado, ou
seja, têm a obrigatoriedade de
cartão Estar, seis são para portadores de necessidades especiais, sete para idosos, 55 para
motocicletas, uma para polícia
militar, seis vagas são para uso
de no máximo 15 minutos, com
pisca-alerta ligado e 235 para
veículos em geral.
Já as ruas transversais e as

“

É preciso ter bom
senso pra diminuir essa escassez, e a solução
deve ser algo
pensado por
todas as partes
interessadas

Falta de vagas ocorre inclusive no período noturno, quando horário de atendimento é estendido

paralelas somam 827 vagas,
que estão divididas em 16
vagas para idosos, duas para
portador de necessidade especial, 46 vagas para motos, oito
vagas de 15 minutos, 755
vagas gerais, sendo 491 vagas
gerais sem a necessidade de
cartão estar, e 264 com a obrigatoriedade do cartão.
No total são 1.137 vagas.
Mas o estudo revelou que 750
dessas vagas são utilizadas por
proprietários das empresas,
familiares dos proprietários
e funcionários que trabalham
nessa região, ou seja, a cada 10
vagas disponíveis, praticamente
sete já estão ocupadas antes

mesmo das empresas estarem
abertas. Apenas na Rua Dr.
Jorge existem 162 empresas,
nas quais trabalham mais de
900 pessoas.
O fato é que, como nem
sempre encontram vagas para
deixarem seus veículos estacionados, muitos consumidores
acabam deixando de comprar
no município, e o comércio da
cidade acaba perdendo espaço
para as vendas efetuadas na
internet ou para outras cidades.
Com base nos números
gerados pelo levantamento, na
manhã desta segunda-feira (16)
a Acecastro emitiu uma nota,
assinada pelo presidente Ander-

son Gomes, sugerindo o uso de
carros compartilhados, transportes coletivos, como ônibus,
táxi ou aplicativos como o Uber,
pelo público que faz o uso diário
destas vagas, principalmente ao
longo dessa semana que antecede o Natal. A nota também
afirma que para contribuir com
a segurança daqueles que precisarem deixar veículos distante
das ruas centrais ou do estabelecimento onde trabalham,
haverá um pedido de atenção,
junto à Secretaria de Segurança
e Polícia Militar.
O material, divulgado através
de redes sociais, aponta a sugestão, aos comerciantes e funcio-

nários, como uma medida para
reduzir o uso de vagas por parte
das empresas, gerando mais
facilidade para os clientes que
passarem pela região central
para realizarem suas compras
de Natal.
A reportagem do Página
Um News conversou com o presidente da Associação Comercial, que falou sobre o objetivo
da pesquisa, da divulgação dos
números e da sugestão, feita
pela Acecastro. “A finalidade
da Associação Comercial é
defender o interesse do empresariado, e dentro dessa atividade está a tentativa de criar o
melhor ambiente possível para
que consumidores comprem
nos estabelecimentos comerciais da cidade. Assim, a intenção da Acecastro é justamente
conscientizar os empresários
e funcionários das empresas, e
trazer ao debate possíveis solu-

ções para amenizar a escassez
de vagas, gerando um ambiente
melhor para as pessoas que
optam por consumir nos estabelecimentos da região central
de Castro”, explicou Anderson
Gomes.
O presidente da Acecastro
também falou de possíveis soluções para a questão da falta de
vagas. “Como Associação, nós
sabemos que os funcionários
que utilizam a maioria dessas
vagas também são clientes, em
outros estabelecimentos, mas
é preciso ter bom senso para
diminuir essa escassez, e a solução deve ser algo pensado por
todas as partes interessadas.
Dessa forma sugerimos para a
Autarquia de Trânsito promover um debate púbico sobre o
assunto, para que a comunidade
também possa contribuir com
ideias para as melhores práticas, também pode-se colocar
em discussão o valor do estacionamento regulamentado, o
horário de funcionamento, que
poderia ser estendido, a criação
de mais estacionamentos privados e a viabilidade de implantação de um controle digital
dessas vagas, como é feito, por
exemplo em Ponta Grossa e em
Gramado/RS, assim solucionaríamos o problema da falta de
vagas em dias chuvosos, que é
quando o cliente mais precisa
parar o carro próximo ao estabelecimento onde deseja efetuar
a compra”, finaliza.

CAMPANHA SONHOS DE NATAL

Toda compra dá direito a cupom
Da Assessoria

Adquira uma mensagem no especial de
Boas Festas do Página Um que circula em
21 de dezembro, e já coloque a sua empresa em evidência.
Ligue (42) 3232-5148 e saiba como.

A 12ª edição da Campanha
Sonhos de Natal, desenvolvida pela Associação Comercial e Empresarial de Castro
(Acecastro), está chegando à
sua reta final. Com o horário
estendido do comércio, fica
mais fácil para os clientes dos
estabelecimentos comerciais
participantes fazerem a entrega
de seus cupons, devidamente
preenchidos. Nesta semana, o
comércio castrense da região
central deve atender até as
22 horas, entre a segundafeira (16) e a sexta-feira (20),
assim como na segunda-feira
(23). No sábado (21) o horário se estende até as 18 horas,
e no domingo (22), o atendimento é das 14 às 19 horas.
Na terça-feira (24), véspera
de Natal, as lojas permanecerão abertas até as 18 horas.
Vale destacar que os sorteios dos vales-compra - que
são uma novidade desta edição - iniciam já no dia 26 de
dezembro, e seguem nos dias
27 e 30 de dezembro. Neste
caso cada um dos 33 comércios participantes irá sortear
ao menos um vale-compra, no
valor de 300 reais. Os sorteios
serão realizados no próprio
estabelecimento,
conforme
horário pré-definido e disposto
no regulamento da campanha.
Já o sorteio do carro zero
quilômetro e dos demais prêmios – um kit cozinha com sete
itens, três smart TVs e três
smartphones – será realizado
no dia 6 de janeiro de 2020,
às 18 horas, em frente à Acecastro (Rua Dr. Jorge Xavier
da Silva, 408). Nesta edição, a
definição dos ganhadores será
feita em forma de sorteio dos
cupons. Participarão todos os
clientes que fizerem o correto
preenchimento e a entrega no
prazo certo, inclusive os que
forem sorteados com valescompra.

Para participar dos sorteios de vales-compra é necessário entregar o cupom até no
dia 25 de dezembro, no próprio estabelecimento onde foi
realizada a compra que deu
ao cliente o direto à participação. E, para participar do
sorteio do carro e dos demais
prêmios, a entrega dos cupons
deve ocorrer até no dia 2 de
janeiro de 2020, no estabelecimento comercial onde se
realizou a compra, ou até dia
6 de janeiro de 2020, às 17
horas, na sede da Acecastro.
Em ambos os casos, é necessário ter 18 anos ou mais para
participar.
Toda compra dá
direito a cupom
Outro diferencial desta
edição na Campanha Sonhos
de Natal é o fato de todas
as compras, efetuadas nos
estabelecimentos
comerciais participantes, darem ao
cliente o direito à participação nos sorteios. De acordo
com o regulamento, todos os
consumidores, ao efetuarem
suas compras nas empresas
aderentes, terão direito a um
cupom gratuito, independente
do valor. Já o segundo e/ou
próximos cupons a serem
entregues fica a critério de
cada comércio.
Empresas participantes
Neste ano a campanha
Sonhos desse Natal conta com
33 empresas participantes e
oito empresas apoiadoras - Loja
Roju, Supermercado Baratão,
Loja Agropecuária Castrolanda,
Top Master, H. Basílio Ótica,
Chácara Marujo, Laboratório
DoffSotta, Meire Semijoias e
Presentes, Suprimax, Modas
Pop, Marcio Presentes, Miara
Kruger Tintas, Supermercado
Iapó, Mercado Tio Jone, Ecology Imóveis, Ciaccol, Ótica
Diniz, Loja Aquarela, Panificadora Panitel, Supermercado

Rizolar, Mais Econômica, Lino
Lopes Joalheiro, Kugler Veículos, Clube do Pé Magazin,
Calçados Catarinense, Art e
Capricho, Servtintas, Loja A
Rainha, Sicredi, Itatinga, Itamaraty, Auto Posto Castrolanda, Real Informática, Rede
Bem Viver- Contorno Certo,
Caramcar, Auto Mecânica Tupi,
Clinicastro, Castromed, A
Triunfante, Sergio Celulares e
Serallê Calçados.
Edição especial
15 anos Acecastro
Em agosto de 2019 a
Acecastro completou 15 anos
de existência e a Campanha
Sonhos de Natal, que já uma
marca registrada da instituição, foi planejada neste ano
em formato especial. Para
celebrar o aniversário da
entidade e com o intuito de
abranger um número maior de
castrenses, oferecendo ainda
mais oportunidades, foram
inclusos mais prêmios na campanha. Além do carro zero quilômetro, que sempre fez parte
da programação, nesta edição
também serão sorteados mais
de 30 vales-compra, de 300
reais cada, e 10 mil reais em
prêmios extras.
“Neste ano, que é comemorativo, mais de 40 pessoas
serão contempladas com esses
prêmios, cada empresa participante estará premiando pelo
menos um consumidor diretamente, e no dia 6 todos os que
preencherem os cupons terão
a chance de concorrer a um
carro novo. Com esse formato,
os consumidores ficaram mais
confiantes, afinal a campanha
está oferecendo mais prêmios,
além disso, também ficou mais
atrativo para as empresas, ou
seja, a época mais esperada
do ano pelo comércio, em
2019 promete ser a melhor
dos últimos tempos”, destacou o presidente da Acecastro,
Anderson Gomes.
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NA CASTROLANDA

Além de levar o
clima de natal,
evento tem
propósito social
Da Assessoria
O domingo (15) foi de
muita emoção na Colônia Castrolanda. Mais de 500 pessoas
assistiram à apresentação da

primeira cantata de Natal promovida pelo Centro Cultural
Castrolanda. Nas janelas do
Memorial da Imigração Holandesa, o Moinho de Immigrant,
se apresentaram os corais
Kanthus Grupo Vocal, Coral
Canto & Encanto da Associação de Empregados do Serpro
(ASES) e Coral Copel Ponta
Grossa, regidos por Cristiano
Prestes.
O gerente do CCC, Rafael
Rabbers, destacou que o

público foi bom e pode presenciar uma bela apresentação.
“Felizmente o clima contribuiu
e pudemos receber um grande
público. A apresentação dos
corais foi muito bonita, um verdadeiro presente de Natal para
todos aqueles que vieram até
aqui hoje”, disse.
Além de levar o clima de
Natal para a cidade de Castro,
o evento também tem o propósito social. O ingresso para
assistir às apresentações é um

Divulgação

Centenas assistem
a cantata de Natal
Muitas luzes, brilho e emoção vindas das janelas do Memorial da Imigração Holandesa

quilo de alimento não perecível que será destinado para
instituições sociais do Município. “É uma oportunidade de
nos divertirmos e também de
ajudarmos o próximo, o que
representa bem o espírito nata-

lino”, explica Rabbers.
Aqueles que não puderam
comparecer à apresentação
deste domingo, o Natal Encantado terá mais uma. A segunda
está marcada para o dia 22 de
dezembro (domingo), a par-

tir das 20h30, e contará com
a apresentação de mais de
70 crianças do Coral Infantil de Castro e do Coral Tons
e Cores. O ingresso também
será um quilo de alimento não
perecível.

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

3232-5148

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, torna público que recebeu
do IAP a Licença Ambiental Simplificada para a Subestação Linha de
Alta Tensão 138 Kw Castrolanda, instalada à Rodovia PR 151 km 283,
Castro – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO
DE LICENÇA OPERAÇÃO
À DAYANE SOVISNKI RODRIGUES ME , torna público que recebeu
junto ao IAP, RENOVACAO LICENÇA OPERAÇÃO N.172502-R1
validade 11/12/2024, para OPERAR USINA DE ASFALTO no local
denominado Serra do Facão, Município de Imbaú, Estado do
Paraná.

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.
MALHAÇÃO - TODA
Interessados entrar em contato:
FORMA DE AMAR
(42) 3232-4388.
-251$/'26,17È;,2XWXEURGHZZZVLQWD[LFRPEU
Terça-Feira
(17/12)
-251$/'26,17È;,2XWXEURGHZZZVLQWD[LFRPEU

RESUMO DE NOVELAS

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS
DIRETAS
www.coquetel.com.br
© Revistas
COQUETEL 2011

www.coquetel.com.br
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Rui defende Rita para
Leila. Marco afirma a Jaqueline e Madureira que é um
policial honesto. Marco discute com Anjinha. Leila e
Rui armam para manter Rita
e Filipe afastados. Anjinha
desmaia e Tatoo se apavora. Marquinhos confronta
Celso, e Nanda o apoia.
Leila comenta com Beto
que Filipe não quis dormir
com ela. Jaqueline confessa
a Milena que ainda tem
dúvidas sobre Marco. Anjinha pede segredo a Tatoo
sobre seu desmaio. Filipe
sofre ao ver Rita com Rui
na audiência sobre Nina.
Isaura afirma para o juiz que
Rita foi vítima de seu pai.
Cléber é rude com Anjinha,
a pedido de Marco, mas a
menina segue em greve de
fome. Celso diz a Jaqueline
que, em seu lugar, denunciaria todos os policiais da lista
de Zé Carlos. O juiz autoriza que Rita e Rui comecem
a visitar Nina.
BOM SUCESSO
Terça-Feira (17/12)
Elias promete dar parte
do dinheiro que exigiu de
Paloma para Tadeu. Nana
pressiona Mário, cobrando
uma decisão definitiva do
editor para que os dois
fiquem juntos. Marcos se
desespera quando Elias
lhe avisa que só ajudará
Gabriela quando receber
toda a quantia do dinheiro
que exigiu para a doação.
Elias se recusa a fazer a
doação de sangue antes de
receber o dinheiro. Gabriela
termina com Patrick e confessa a ele seu amor por

Vicente.
ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (17/12)
Durvalina presenteia a
família de Lola. Zeca vai a
São Paulo com Neves. Mabel
e Carlos se entendem. Clotilde e Almeida se encontram
na loja e tentam ser amigos.
Natália insinua que deseja
Almeida apenas para ela.
Afonso comunica a Lola que
conseguiu uma grande encomenda de seus doces. Emília
questiona Zeca sobre Justina.
Neves leva Zeca ao cabaré e
o rapaz acaba encontrando
Alfredo. Zequinha fica com
febre e Olga se preocupa
com a ausência do marido.
Neli se insinua para Zeca.
Inês pressiona Carlos.
AMOR DE MÃE
Terça-Feira (17/12)
Danilo diz a Camila que
reconheceu Sandro como o
motorista dos assaltantes, e
a menina desconfia. Thelma
desabafa com Durval sobre
sua frustração com Lurdes.
Raul conta para Érica sobre
sua relação com Vitória.
Tiago pede que Vitória passe
o dia com ele. Belizário alerta
Vicente para não investigar
Magno. Lurdes e Thelma
reatam a amizade. Amanda
e Davi veem quando Camila
chega com Danilo à escola.
Estela afirma a Jorge que se
vingará de Lídia. Raul pede
Érica em casamento. Marina
vence seu jogo e agradece o
apoio de Ryan. Estela apresenta Tales a Lídia. Vicente
agride Betina, que liga para
Miriam. Ryan comenta com
Camila que encontrou um
relógio novo com Sandro.
Lurdes constata que Sandro
não abandonou Marconi.

Áries: Dia produtivo no
trabalho. Terá bastante disposição para se exercitar ou realizar
tarefas que exijam esforço. Pode
sentir um pouco de carência na
união, mas não será nada demais.
Cor: rosa.

Libra: Mude seu jeito de
lidar com dinheiro, pensando no
crescimento que pode ter. Dia
produtivo para resolver crises
e pendências de qualquer tipo.
Chance de começar um namoro
com futuro. Cor: dourado.

Touro: Invista em um curso
de trabalhos manuais, pois
futuramente pode ser vantajoso ter uma função a mais.
Para conquistar um(a) pretendente precisará abrir seu coração e expor seus sentimentos.
Cor: lilás.

Escorpião: Você precisa
se valorizar, enxergar suas qualidades e mostrá-las a chefia.
Confie no seu taco. Mesmo
preferindo ficar a sós com seu
bem, um jantar com amigos
chegados completará o clima.
Cor: bege.

Gêmeos: Terá boas ideias
para criar coisas novas ou encontrar soluções em seu trabalho.
Momento para refletir, junto com
o par, sobre o que precisa mudar
na relação, para aproximá-los
mais. Cor: marrom.

Sagitário: Seu desempenho será reconhecido e com
isso, poderá aumentar o impacto
mostrando ideias para melhorar
a rotina do trabalho. Fale pouco
sobre o(a) paquera, preservando
seu interesse. Cor: azul-escuro.

Câncer: O céu está perfeito
para quem precisa de equilíbrio
entre razão e emoção. Deve ir
bem nos estudos hoje. Suas palavras terão poder, então aproveite
para chamar o(a) paquera para
sair. Cor: pink.

Capricórnio: Sua dedicação
no trabalho será reconhecida com
o poder de decisão das tarefas. A
paquera poderá resultar positiva
se centrar o foco em alguém diferente do padrão em seus relacionamentos afetivos. Cor: verde.

Leão: Dia de sorte no jogo
e no amor! Pode ter uma ideia
nova para um serviço antigo e
ganhar tempo. Época de renovação profissional. Saia da zona de
conforto na relação, se reinvente
para o par. Cor: amarelo.

Aquário: Ouse e apresente
suas ideias no trabalho, seu desempenho pode estar sendo observado. A saúde física e emocional
vai bem. A sua paquera poderá
estar nas reunião de comemoração
da empresa. Cor: branco.

Virgem: Pode se surpreender com atitudes que tenha tido
e que não são do seu costume.
Mas mudanças são bem-vindas,
aceite-as. Deixe suas emoções
aparecerem e dê sinais de interesse na paquera. Cor: preto.

Peixes: Você pode estar no
lugar, com a pessoa certa e usando
todo seu conhecimento para um
tema específico de trabalho. Pode
não perceber que alguma amizade
na verdade está apaixonado(a)
por você. Cor: lilás.
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MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO

Foragido de Castro é preso em Rebouças
Divulgação

Homem é
acusado do
crime de
estupro de
vulnerável
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Foi preso no sábado (14),
em Rebouças, um homem de
35 anos foragido da Justiça.
A prisão aconteceu durante
abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na
BR-153.
A equipe da Polícia Rodoviária realizava fiscalização
de prevenção a motoristas
embriagados, pois nos últimos dias a situação está
pertinente em toda região,
quando abordou um veículo
com placas de Teixeira Soa-

Homem foi preso durante abordagem de carros na rodovia pela PRF

res em condições suspeitas.
Ao verificar as condições

ATUARÃO NA TEMPORADA

Tropa da PM passa três
dias por treinamento
Divulgação

Policiais militares que atuarão no Verão Maior 2019/2020
Policiais militares que atuarão no Verão Maior 2019/2020
estão na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG) para
nivelar práticas e procedimentos
do serviço operacional e administrativo durante a temporada
no Litoral do Estado. O treinamento iniciou-se nesta segundafeira (16) e vai até quarta-feira
(18). Durante os três dias a tropa
passará por palestras, aulas práticas e teóricas para padronizar
ações que serão desenvolvidas
no Litoral durante a temporada,
que se inicia no próximo sábado
(21/12) e segue até o dia 1º de
março de 2020.
Todos os integrantes da tropa
de reforço para a operação são
voluntários oriundos de unidades
de área e de Batalhões especializados de Curitiba, Região
Metropolitana e do Interior. O
nivelamento é coordenado pelo
6°Comando Regional da PM (6°
CRPM), responsável pelas atividades na Costa Leste.
“Fazemos um nivelamento
com todos os policiais com relação ao trato com o público, relações- públicas, técnicas policiais
militares. É feita toda uma readequação e um incentivo aos policiais militares para que possam
atender a população da melhor

maneira possível”, explicou o
chefe do Estado-Maior do 6º
CRPM, tenente-coronel Sérgio
Augusto Ramos.
Técnicas
Ao longo dos três dias, os
profissionais recebem reforço e
aperfeiçoamento nas técnicas de
policiamento em grandes eventos, primeiros socorros, técnicas de abordagem, comunicação
social, procedimentos gerais,
acionamento e emprego de apoio
aéreo, manuseio do sistema de
comunicação digital, registro de
ocorrências no sistema interno da
corporação, relações humanas,
inserção de dados e confecção
via sistema do Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP),
dentre outros temas peculiares a
atividade de segurança pública
no Litoral.
Tecnologia
Além do reforço com efetivo,
a PM contará com a tecnologia
para prestar um melhor serviço
no Litoral. As viaturas empregadas na Operação Verão terão
tecnologia embarcada e smartphones com acesso direto ao
Centro de Operações Policiais
Militares (COPOM) para que a
comunicação seja mais ágil.

DURANTE ABORDAGEM

Rapaz de 16 anos é
apreendido com arma
Em Castro, um novo caso
envolvendo menor com a criminalidade foi registrado na madrugada de domingo (15), no Bairro
Primavera.
Segundo boletim, a situação
verrificou-se a 00h15 enquanto
a equipe realizava patrulhamento
preventivo pela rua Cid Danton
Kiel, quando avistaram um jovem,
de 16 anos, em atitude suspeita.
Durante a busca pessoal foi

localizado em sua cintura do
menor um revólver calibre 38,
com cinco munições intactas.
Indagado de quem era a arma ou
o que pretendia fazer, o adolescente permaneceu em silêncio.
Diante da situação, ele foi
encaminhado para a 43ª DRP,
onde permanece a disposição da
Justiça. Caso não seja encontrado
vaga para para o adolescente, ele
será colocado nas ruas.

do carro, os policiais viram
que o veículo não tinha pen-

dências, foi então que ao
verificar a situação do pas-

sageiro, foi descoberto que
ele tinha mandado de prisão
em aberto expedido pela Vara
Criminal de Castro pelo crime
de estupro de vulnerável.
Diante dos fatos, o
homem foi preso e conduzido
à delegacia da Polícia Civil
de Rebouças e o carro liberado no local.
Situação
A equipe de reportagem
do Página Um News conversou com o delegado da
43ª Delegacia de Polícia de
Castro, Lucas Mariano Mendes, o qual comentou que
neste caso a Polícia Civil de
Rebouças avisa a Justiça de
Castro sobre a prisão e logo
após é feito um pedido de
transferência para a Cadeia
Pública de Castro. No
entanto, para onde o preso
vai, ou o que acontece com
ele é de responsabilidade do
Depen.
Foi entrado em contato

EM PONTA GROSSA

NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE CARAMBEÍ

Furto de cone e direção perigosa
Carambeí - Quantas vezes
você já ouviu o relato de roubos
de cone e motoristas que andam
na via, na contramão. Apesar de
serem infrações que não vemos
lógica, isso acontece com muito
mais frequência do que pensamos. A Detransede de Carambeí
investiga as duas práticas, registradas no final de semana pelas
câmeras de segurança, durante
as comemorações na cidade.
A situação chegou até o
Página Um News, após um
vídeo enviado por whatsapp onde
pode-se ver um carro andando
na contramão, em uma rotatória, sentido centro da cidade. O
motorista para o carro, um passageiro desce do veículo, pega o
objeto na pista, e sai na maior
tranquilidade.
Ainda no vídeo pode-se
observar que além do ato imprudente, os vândalos também atrapalham o trânsito. Conversamos
com o diretor da Detransede,
José Rocha Edson Filho, o qual

Divulgação

Motorista para o carro e passageiro furta um cone
relatou que esse caso será investigado e repassado para a polícia
da cidade.
“Iremos analisar com muita
calma as câmeras de segurança
e tentar identificar o carro e os
passageiros. A situação será
repassada à polícia e os envolvidos podem responder pelo crime
de furto e também ganhar multa
pela imprudência na pista”,
comentou.
Até o momento o diretor
não tinha em mãos quais danos
a mais foram causados, ou até

mesmo se aconteceu outras situações semelhantes a essa, porém
relatou que além “desses problemas” a cidade também está
enfrentando vandalismo com os
enfeites de natal.
“É uma pena ter que falar
isso, mas o pessoal não tem o
que fazer e estraga tudo o que
vê. Sem lógica nenhuma”, desabafou.
O Detranse conta com 11
câmera em Carambeí para o
auxílio do combate as criminalidades da cidade.

NA BR-376 EM TIBAGI

Perde controle e vai parar em rio
Tibagi – Na tarde de sábado
(15), socorristas da CCR atenderam mais uma caso de emergência. Desta vez, o motorista de
um caminhão perdeu o controle
da direção e caiu eme um rio. A
situação aconteceu na BR 376
em Tibagi.

Conforme relatos da polícia, motorista de um automóvel seguia na via normalmente,
quando presenciou logo à frente
o motorista de um caminhão sair
repentinamente da pista, e cair
nas águas do Rio Capivara.
Diante da situação, rapi-

também com a Polícia Civil
de Rebouças e, o escrivão Ricardo repassou que
o homem permanecerá na
Cadeia Pública da cidade no
máximo até essa quarta-feira
(18), pois já foi pedido a sua
transferência para Castro.
Ricardo não informou o
nome do homem, mas, as
inicias foram divulgadas para
imprensa como sendo G.D.P,
assim como o ano do crime,
2014.
“Temos aqui na Delegacia
apenas o número do processo
do rapaz e o artigo que ele é
enquadrado, que é o 217 – A
– Crime Sexual, no entanto,
detalhes sobre o crime não
constam nos registros. Nós
também não aprofundamos,
já que o preso será transferido”, comentou o escrivão.
Ainda conforme as informações repassadas por policiais, o preso estava foragido
de Castro e residindo em Teixeira Soares.

damente equipes militares e o
socorro foram contatados para
atender a vítima. O motorista
do caminhão foi encaminhado
para o Pronto Socorro de Ponta
Grossa e até o fechamento dessa
edição o seu estado era considerado grave.

Professor visita
ﬁlho e depois
desaparece
Ponta Grossa - Caso de
sumiço de pessoas vem sendo
investigado pela polícia frequentemente. Dessa vez, amigos e familiares do professor Lucas Ferreira
de Oliveira estão pedindo ajuda
e realizando campanha para tentar localizá-lo. De acordo com as
informações ele está desaparecido
desde a manhã de domingo (15),
quando visitou seu filho e não deu
mais notícias.
Segundo familiares de São
Paulo, a polícia já foi alertada sobre
o caso, porém, não há informações
sobre o paradeiro do professor. “O
dado que temos é que ele visita com
frequência o filho e nunca apresentou qualquer registro de desaparecimento”.
Conforme a polícia, Lucas
desapareceu após entrar num carro
de aplicativo, na região da Nova
Rússia, depois disso, conhecidos
contaram que ele não atendeu mais
ao celular, inclusive houve saque de
dinheiro em sua conta bancária.
A equipe de Investigação relatou à imprensa que a carteira da
vítima foi encontrada no centro
de Ponta Grossa. Polícia e família
pedem para que quaisquer Informações que ajudem a localizar o
professore sejam repassadas aos
telefones 181, 190, 197, 153 ou
0800 643 2626.
Divulgação

EM TIBAGI, ALÉM DE APORTE FINANCEIRO

Bombeiros ganham ambulância
Tibagi – Na quinta-feira (13),
o Posto de Bombeiro Comunitário
(PBC) de Tibagi realizou solenidade para anunciar importantes
investimentos, como a chegada de
uma ambulância, que ficará com a
Defesa Civil e realizará atendimentos para a população, e o anúncio
de R$ 85 mil, orindos da Câmara
Municipal. O agente de Defesa
Civil, Valdinei de Jesus Gabriel,
morto durante um trabalho em
2018, também foi homenageado
e agora dá nome ao PBC. A cerimônia contou com a presença do
prefeito Rildo Leonardi, vereadores Elizeu Cortez e Jorge Cardoso,
e do subcomandante do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros de
Ponta Grossa, Major Spack.
Leonardi teceu elogios ao tra-

balho desenvolvido pela Defesa
Civil de Tibagi e garantiu que o
PBC sempre receberá o apoio
da Prefeitura. “Hoje foi uma cerimônia muito bonita, com uma
homenagem a este agente que,
infelizmente, faleceu durante seu
trabalho. Ele deixou uma história
de muita dedicação ao trabalho,
um exemplo a ser seguido. Agora,
com a ambulância e mais estes
novos investimentos, nossos agentes terão ainda mais condições
para executarem seu trabalho com
mais eficiência”, disse o prefeito.
O capitão Eduardo Slomp
Aguiar, Comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros
de Telêmaco Borba, participou da
cerimônia e afirmou que o BPC de
Tibagi é um dos melhores do estado.

“A gente tem uma equipe forte, mas
primeiramente eu tenho muito a
agradecer a equipe dos agentes
de Defesa Civil. Eles têm um espírito de corpo, nas suas veias corre
sangue de bombeiro”, destaca. O
capitão também homenageou cada
um dos Agentes de Defesa Civil do
Município, o prefeito, empresários
e vereadores, com a entrega de um
certificado de honra ao mérito.
Agora, com a nova ambulância
a Defesa Civil de Tibagi também
conta com três técnicos em enfermagem em sua equipe. Em casos
de emergência, a população pode
contatar o PBC através do 193 ou
199.
*Com informações
da Assessoria

EM TIBAGI

Carro com mais
de 7 mil cigarros
é apreendido
Tibagi - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na
segunda-feira (16) um veículo
GM Prisma, placas de Santa
Catarina, transportando 7500
carteiras de cigarros contrabandeados, na BR 376, em Tibagi.
Em relatório os policiais contaram que chegaram ao veículo
ao realizar atendimento a acidente, onde um carro havia saído
da pista, na altura do quilômetro
451, e estava abandonado.
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A buscarmos alegria no prazer de vermos os outros felizes aprendemos a fórmula da felicidade.

Aniversariando

Divulgação

O casal Sergio e
Aracy Zadorosny
abriu as portas de sua
residência, na Fazenda
Pedra Verde, para a
tradicional benção do
Presépio, realizada pelo
bispo diocesano Dom
Sérgio Arthur Braschi.
Especialmente para a
coluna os anfitriões
e Dom Sergio

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Dionathan Jayme
Queiroz, Rodmara
Jayme Queiroz,
deputado estadual
Plauto Miro Guimaraes
Filho, bispo Dom Sérgio,
Plinio Queiroz e o
vereador de Ponta
Grossa, Mingo
Menezes, na Fazenda
Pedra Verde

A primeira-dama de Ponta Grossa,
Simone Kaminski de Oliveira,
festeja no dia 22 mais um ano
de vida. Meus parabéns!
Divulgação

Divulgação

Divulgação / Cleuler Costa

A presidente do Lions Clube de Castro, doutora Rosa
Ribeiro, recebeu no 1º Batalhão da Polícia Militar, em
Ponta Grossa, as 170 latas de leite em pó, resultado do
5º Mototran, evento que reuniu em Castro, no sábado (23
de novembro), duzentos apiaxonados por motocicletas.
A entrega registrada na semana passada, também contemplou com panetones o Projeto Emanuel.

As irmãs Jaqueline Rodrigues e Keli
Regina Marcelino. Jaqueline ainda
sendo muito cumprimentada pela
passagem de aniversário. Parabéns!

Ainda em tempo de parabenizar Tania Mara
David Dechandt pela estreia de idade nova.
Nas lentes desta colunista, Tania ao lado de
sua mãe, a estilista Terezinha Dechandt

Divulgação

Em ritmo de
aniversário
Alexandre
Rugilo,
leia-se Polar
Sorvetes. No
registro com
a esposa,
Ariceli
Rugilo.
Parabéns!

Doações

Divulgação

Vani Quadros Fadel,
presidente da Rede
Feminina de Combate
ao Câncer, Regional
Ponta Grossa. Ela que nesta
terça feira (17) será
muito cumprimentada
pela passagem do seu
aniversário. Parabéns!

A jornalista
Malu Barreto
e Caio André
da Cunha
completaram dia 5 de
dezembro,
onze anos
feliz união.
Felicidades!

17/12

Gildo Junior Xavier
Vinicius Machado
Claudia Schneider
(Brinc Kids)

18/12

Arlete Alves Bohaiano
Carolina Gandara Martins
Juliato Tomazzoni Namur
Lucas Contador Bueno

19/12

Larissa Dias
Thiago Zaziski
Karini Oliveira

20/12

Andre Ricardo Homa
Halesson Felipe
Lucas Jose de Lara
Leandro Tiago
Vergilio Carvalho

