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passageiros usarão dois ônibus para encurtar trajeto

VCC adota sistema de integração
Divulgação

NOVO SISTEMA passa a ser
testado no dia 20 de janeiro

Assim como já ocorre em
outras cidades brasileiras, em
Castro o transporte coletivo
também irá funcionar por meio
do sistema de integração. Na
prática, irá mudar o tempo que
os passageiros passam dentro
do ônibus para completar o trajeto entre as diferentes regiões
do município. Ou seja, em vez
de tomar um ônibus para cruzar a cidade, passando até uma
hora em trânsito, o passageiro
poderá fazer o embarque no
bairro onde reside e, trocar de
veículo no centro da cidade, por
exemplo, para chegar ao bairro
destino. Porém, os pontos de
integração não serão concentrados apenas do centro, mas
sim em todos os locais onde
houver cruzamento de linhas.
É o que explicou à reportagem
o gerente da Viação Cidade de
Castro (VCC), Rubens Antopágina 6
nio Alves da Luz.
Divulgação

carambeí

Prefeitura realiza
leilão dia 21
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NOS DIAS 10, 11,17 E 18

Palmeira
realiza Feira
da Uva

Lei municipal veta uso de canudos
de plástico no comércio de Castro

Tradição
se repete
em 2020

Divulgação

dois dias de celebração
e visitas

Pessoas de diferentes
faixas etárias e classes
sociais celebraram a Folia de Reis neste início
de ano em Castro. Para
comemorar uma das mais
tradicionais manifestações culturais religiosas
do Brasil, os responsáveis
organizaram uma programação de dois dias para
celebrar a missa e realizar
visitas na casa dos fiéis.
O dia de Reis iniciou
com uma Missa na Igreja
Matriz de Sant’Ana, no
domingo (5). Em seguida, os grupos saíram
em cortejo pelas ruas
castrenses.
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CARAMBEÍ

Sancionada em junho do ano passado, a Lei que proíbe o uso de canudos de plástico em Castro entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste
ano. De acordo com o Projeto de Lei, através da qual se originou a Lei
Municipal número 3.597/2019, o objeto é a redução da quantidade de
lixo que se acumula em aterros sanitários, para benefício, preservação
e proteção do meio ambiente. Conforme a justificativa do Projeto, o
plástico - material usado para a confecção dos canudos - leva cem anos
para se decompor na natureza, além disso, 13,5% de todo lixo brasileiro
página 5
produzido no ano de 2017 era composto pelo material.

Plano
Diretor vai
mapear
realidade
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Divulgação
Divulgação

Sonhos de Natal ENTREGA CARRO 0KM
Reunindo produtores de uva
do município, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
em parceria com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Emater); e
Associação de Produtores de
Uva de Palmeira, realizam nos
dias 10, 11, 17 e 18 de janeiro a tradicional Feira da Uva,
ofertando o produto in natura
e derivados. Esse ano o local
de comercialização foi alterado,
sendo transferido para a Rua
Conceição, em frente à Loja
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Mercado Movéis.

PRF BATE RECORDE
DE APREENSÕES
DE DROGAS
EM 2019

SORTEIO ocorreu na segunda-feira (6)

Com o tradicional sorteio do carro zero km e dos demais prêmios desta
edição, a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), encerrou a Campanha Sonhos de Natal de 2019. O veículo foi sorteado na tarde de
segunda-feira (6), e quem ganhou um Chevrolet Onix novinho foi a castrense
Adayane Aparecida Ribas. A contemplada é cliente do Supermercado Rizolar
e participou da Campanha com cerca de cinco a seis cupons. Aos 21 anos,
ela trabalha como assistente de controladoria e este é seu primeiro veículo.
Adayane afirmou que não pretende vende-lo e, já faz planos para o dia a dia
com seu carro novo. “Eu não imaginava que poderia ganhar, nem lembrava
que o sorteio era na segunda. Foi quase inacreditável, fiquei muito feliz, agora
que tenho ele, pretendo usar mais para passeios”, destaca.
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JÁ EM 2020

Castro registra
primeiro
homicídio

Divulgação / Luana Dias
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FOLIA DE REIS

CRIME ocorreu no primeiro sábado do ano

Taça campos gerais

Campeonato de futsal
agita calendário 2020
página 4

Passaram-se apenas quatro
dias de 2020 e Castro já estava registrando o seu primeiro
homicídio. Agora, seis dias
depois do ocorrido, a polícia
segue em busca da motivação e
dos responsáveis pela morte de
Roberto Carlos, de 24 anos.
Um inquérito policial foi
aberto pela equipe de Investigação da Polícia Civil. Segundo as
informações do policial à frente
do caso, investigador Pedro Jaremczuk, foram recolhidas imagens da câmera de segurança do
posto de combustíveis, que fica
no local do crime. “Pudemos
analisar as imagens e perceber que temos dois suspeitos.
Dois homens saem correndo
em direção da vítima, um deles
página 7
armado".
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EDITORIAL

FIM DOS CANUDOS
"Mas é só um canudinho", pensa o desavisado que vai deixando
lixo por onde passa, fazendo com que a paisagem se transforme,
os rios transbordem de materiais que poderiam ser reciclados, e a
natureza fique cada vez mais combalecida pela ação inconsequente
do ser humano. Em Castro, se a lei for respeitada este não será
mais um problema. Desde o dia 1º de janeiro deste ano já não é
mais permitido o uso de canudos de plástico no comércio local.
Para substituir podem ser ofertados canudos de papel biodegradável. Mas se parar para pensar, será que este objeto é mesmo
necessário em nosso dia a dia? Ou é só mais um luxo, do qual o
homem acredita que ainda pode desfrutar para a produção de lixo,
que pode levar até cem anos para se decompor.

Construindo uma grande nação

Informe Publicitário

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Miss Mulata de Castro
e Princesa do Paraná
3ª Parte

“Cada um de nós desenha sua trajetória e vai mudando
seus traços, ganhando curvas”, disse Pedro Bial.
Tem-se, então, antes como agora, a linha da vida de Valinda
vista de longe é reta, mas vista de perto é cheia de curvas,
sendo uma delas do ano de 1971, quando a janela da vida se
abriu para mostrar o caminho do concurso para escolher a Miss
Mulata do Paraná, na cidade de Londrina, onde Valinda conquistou um dos seus sonhos, desfilar de traje de noite, depois
de maiô e ser avaliada em teste oral pelos organizadores do
Concurso e jurados, compostos, pelo secretário da Embaixada
de Ghana, conselheiro da Embaixada de Senegal, Príncipe D.
Duarte da Beira e Bragança, membro da Família Imperial do
Brasil,descendente da Princesa Isabel, Diretora do Instituto
cultural Brasil – Estados Unidos e Presidente da ( UCHIC) e
jornalista da Revista Manchete. Naquela noite a urna de votação escolheu a Miss Mulata do Paraná, a representante da
cidade de Arapongas e Valinda das Graças P. Magalhães, uma
das Princesas do Paraná. Participaram do concurso 16 candidatas, representando as cidades de Apucarana, Bandeirantes,
Cambé, Florestópoles, Guaratuba, Ibiporã, Londrina, Paranaguá, Primeiro de Maio, Rolândia, Rio Negro, Sertanópolis e
Jandaia do Sul.
Foi mais um evento nacional do Paraná para valorização do
ser humano.

Ilustremos uma reflexão com
três historinhas, a primeira muito
conhecida.
– Condenado à morte por
corromper a juventude, Sócrates,
o filósofo, recusou a oferta para
fugir de Atenas sob o argumento
de que seu compromisso com a
polis não lhe permitia transgredir
as regras. Os gregos cultivavam o
respeito à lei.
– Lúcio Júnio Bruto, fundador
da República Romana, libertou seu
povo da tirania de Tarquínio, derrubando a monarquia. Mais tarde,
executou os próprios filhos por
conspirarem contra o novo regime.
Pregava o poeta Horácio: “Doce e
digno é morrer pela Pátria”.
– Outro romano, rico e
matreiro, conta Maquiavel no Livro
III sobre os discursos de Tito
Lívio, deu comida aos pobres por
ocasião de uma epidemia de fome
e, por esse ato, foi executado por
seus concidadãos. O argumento:
pretendia tornar-se um tirano. Os
romanos prezavam mais a liberdade do que o bem-estar social.
Desses relatos, emerge a pergunta: qual dos três personagens
se sairia melhor caso o enredo
ocorresse dentro do cenário da política contemporânea? Sem dúvida,
o terceiro. Com uma diferença: o

matreiro político não seria executado
por alimentar a plebe, mas glorificado, mesmo escondendo por trás
da distribuição de alimentos seu
projeto de poder.
Essa é a hipótese mais provável,
pelo menos em nossas plagas de tradição patrimonialista.
A moldura oferece uma leitura de
dois mundos. O primeiro é regrado
por princípios e valores, dentre os
quais se destacam o compromisso
com o bem comum, a obediência
às leis, a defesa da moral e da ética.
Esse escopo combina com a paradisíaca ilha da Utopia, que o inglês
Thomas Morus descreveu: “uma
terra de paz e tranquilidade onde
os habitantes não têm propriedade
individual e absoluta”.
Esse Estado perfeito espelha
a cidade divina em contraposição
à cidade terrestre, esta afinada ao
universo de Maquiavel, onde “os
fins justificam os meios”. O florentino prega a noção de que o povo
é dotado de razão, sendo capaz de
decidir o seu destino. Sonha com
a liberdade e, para conquistá-la, o
príncipe deve usar os meios necessários. A lógica maquiavélica é:
ideologias e valores morais devem
ceder lugar aos instrumentos que
podem garantir a hegemonia. Ou,
na expressão de Weber, a ética da

* Gaudêncio Torquato
ação deve prevalecer sobre a ética da
consciência.
O desenho ajuda a entender
a quadra político-institucional que
vivemos. Protagonistas da política,
governantes, representantes e até
juízes, lutam para fazer valer suas
demandas. O resultado aparece na
multiplicação de mazelas e velhos
padrões da política.
Afinal, o que se faz necessário para que o Brasil, em 2020,
comece a fortalecer seu conceito de
Nação? Tentemos responder. O primeiro aspecto é: democratizar nossa
democracia. Ou seja, dar vazão ao
esforço para expandir a participação do povo no processo decisório,
visando a aumentar a inclusão social,
melhorar as condições do trabalho,
proteger o meio ambiente, os direitos humanos e qualificar os serviços
públicos, a partir das áreas da educação, saúde e segurança.
Urge incrementar nossa democracia participativa, convocando a
sociedade para formação de um projeto nacional, evitando multiplicação
de programas com foco em conveniências eleitoreiras. O Brasil clama
por planos essenciais, integradores
de necessidades sociais, culturais,
geográficas e econômicas. No lugar
de tijolos, paredes inteiriças.
E mais: a relação entre os Pode-

res há de ocorrer sob a égide da
harmonia, respeito e autonomia, evitando tensões. Significa consolidar
as funções do Parlamento, do Judiciário e do Executivo, dentro da norma
constitucional, fazendo-os respeitar
os espaços de cada um.
Impõe-se valorizar a meritocracia e atenuar a carga das indicações
assentadas na vida partidária. Significa selecionar perfis adequados
para as estruturas governativas.
Aristóteles dá uma pista: “Quando
diversos tocadores de flauta possuem mérito igual, não é aos mais
nobres que as melhores flautas
devem ser dadas, pois eles não as
farão soar melhor; ao mais hábil é
que deve ser dado o melhor instrumento”. Isso é mérito. É claro que
demandas partidárias devem ser
contempladas, mas com critério,
respeitando-se o principio: partidos
que ganham devem participar da
administração.
Por último, a lembrança de que
uma grande democracia repousa
sobre uma base de direitos e deveres, de ordem e harmonia, de ética
e moral.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular da
USP, consultor político
e de comunicação.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

10/01 - Festa de São Gonçalo do Amarante
11/01 - Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos
Dia Internacional do Obrigado
12/01 - Dia do Empresário Contábil
13/01 - Dia Internacional do Leonismo
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Temperatura
30

Umidade

ºC

19 ºC

98%
72%

29

ºC

19 ºC

99%
68%

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

Domingo
12/01

28

ºC

19 ºC

95%
73%

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

13/01

REDAÇÃO

Clima

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

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Previsão do Tempo - Castro*

24

ºC

17 ºC

96%
61%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 09/01/2020
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DIAGNÓSTICO DEVE APONTAR CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Plano Diretor vai mapear realidade
Divulgação

IMPULSO
O presidente Jair Bolsonaro e lideranças do Aliança para o
Brasil esperam filiar ou ter um sinal forte do apoio do ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança) ainda em janeiro para
catapultar as adesões ao partido com tempo para o registro no
TSE. Desta forma, o Aliança espera ter tempo de participar
com força das eleições de outubro nas grandes e médias cidades brasileiras.
Divulgação

Procedimento visa estabelecer metas de desenvolvimento do município

Participação
popular é
fundamental
para êxito
Da Assessoria
Carambeí - O município
de Carambeí está em pleno
processo de revisão do seu
Plano Diretor. O procedimento, que deve ser realizado a cada dez anos, visa
estabelecer as metas de
desenvolvimento do município e também verificar a viabilidade de manutenção ou

Municípios
recebem R$ 4 mi
conquistados
por Aliel

Vários municípios paranaenses iniciaram o ano com recursos
em caixa para a realização de serviços, obras ou para a aquisição
de equipamentos para as áreas
da Saúde, Esporte e Pavimentação. Os pagamentos realizados
pelos ministérios são resultado
de emendas parlamentares individuais conquistadas pelo mandato do deputado federal Aliel
Machado (PSB). Mais de 20
municípios foram contemplados
com mais de R$ 4 milhões.
Somente esta semana foram
depositados cerca de R$ 1,5
milhão através do Ministério dos
Esportes para oito municípios.
“Sempre destaco que o principal papel de um deputado é
se posicionar de acordo com os
interesses da maioria da população e manter uma postura
independente, sem deixar de ter
lado. Mas sabemos também que
os recursos são importantes para
os municípios, principalmente
os menores, que sofrem com
falta de verba. Por isso também
lutamos pra conseguir auxiliar o
maior número possível nas áreas
mais importantes”, afirma Aliel.
As entidades assistenciais
também tem recebido uma atenção especial. As APAES estão
entre as que foram atendidas
pelo deputado nos últimos anos.
Somente em dezembro quatro
delas receberam recursos para
aperfeiçoar o atendimento aos
alunos.
Mais recursos para a Saúde
Várias outras áreas foram
contempladas com o pagamento
de emendas parlamentares. A
Saúde foi a principal delas. No
total, 12 municípios receberam
pagamentos nas últimas semanas.
Os recursos são para a aquisição
de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) e
para custeio de despesas. Algumas cidades também receberam
pagamentos do Ministério das
Cidades.

alteração das definições da
edição anterior. A Secretaria
Municipal de Planejamento
e Urbanismo coordena os
trabalhos em parceria com a
consultoria contratada DRZ
Gestão de Cidades, equipe
técnica municipal e da população de Carambeí.
O secretário da pasta, o
engenheiro Dennis Verschoor,
ressalta a importância da participação da comunidade em
apontar as necessidades do
seu bairro. “Para facilitar o
acesso da maioria da população elaboramos um formulário, onde cada um pode
deixar um ou mais recados,
simples que sejam, mostrando

que existe algo que pode ser
melhorado no seu bairro, Por
exemplo: várias ruas foram
pavimentadas durante estes
últimos anos, isso trouxe inúmeros benefícios, porém, percebe-se que os veículos estão
trafegando com maior velocidade, isto aumenta a chance
de acidentes. Então, apontar os problemas sejam eles
quais forem é essencial neste
momento para que na próxima fase da revisão do plano
possamos juntos buscar soluções para os problemas. Essa
aproximação da população ao
poder público tem o intuito
de despertar a cidadania
para a formação do agente de

mudança, ou seja, um cidadão
crítico, autônomo e participativo. Com a ajuda de todos os
moradores acreditamos poder
dar maior eficiência no cumprimento do papel principal
do poder público, que é prestar serviços eficientes à população de forma democrática e
respeitando os princípios da
Constituição Federal”, frisou.
Para preencher o formulário é simples, basta o cidadão acessar o link http://
gestaodecidades.drz.com.br/
carambei/ e ir até a opção
“De sua opinião” e preencher com as informações
que achar necessário, sejam
sugestões ou críticas.

ACORDO
O impasse à adesão de
Moro no Aliança para o Brasil
reside no fato do ministro ser
a pule de dez para ocupar uma
vaga no STF em novembro. Os
bolsonaristas argumentam que
o ex-juiz pode se filiar e depois
se desfiliar quando Bolsonaro o
indicar à suprema corte. Moro é
a figura pública com maior projeção política nacional. Supera
o ex-presidente Lula (PT) e o
próprio Bolsonaro.
ESFREGANDO AS MÃOS
O advogado Ogier Buchi
não vê a hora de poder contar
com Moro na sua pré-campanha
à prefeitura de Curitiba. Buchi
fez 88.745 votos para governador na capital parananense
e sustenta que com apoio de
Bolsonaro e Moro se projetará
ao segundo turno na disputa da
prefeitura de Curitiba.
EU TAMBÉM
Outro que deve contar com
apoio de Moro e Bolsonaro é o
deputado Filipe Barros, pré-candidato a prefeito de Londrina. O
principal adversário de Barros é
o deputado Boca Aberta (Pros)
que deve receber uma suspensão
de 180 dias do seu mandato.
Analistas da política londrinense
afirmam que Boca Aberta não vai
conseguir, desta vez, sustentar
uma candidatura a prefeito.
EU TAMBÉM II
O deputado Coronel Lee
(PSL) também espera contar
com Moro e Bolsonaro na sua
provável campanha na disputa
da prefeitura de Cascavel.
CAPITAL ALTO
O capital político de Moro é
tão alto que dois pré-candidatos
- os deputados Delegado Francischini (PSL) e Ney Leprevost
(PSD) já convidaram a advogada Rosangela Moro, mulher
do ministro, para vice na chapa
de prefeito em Curitiba. Moro e
Rosangela têm domicílio eleitoral na capital paranaense.
É IRRECONCILIÁVEL?
Adversários de Francischini
afirmam que as diferenças entre
o deputado e o presidente
Bolsonaro ainda são grandes.
Mas Francischini ainda tem a
simpatia dos filhos dos presidentes, o que não é pouco. Os
Francischini, pai e filho, permaneceram no PSL. Já Bolsonaro partiu para a formação do
Aliança para o Brasil.
E AGORA, JOSÉ?
Como essa história vai
acabar, ninguém sabe. Moro e
Bolsonaro serão grandes eleitores e apoiadores dos candidatos da Aliança no Paraná. É
esperar para ver.
OUTRO NOME
Parte dos amigos do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato,
quer que ele dispute um cargo
majoritário (a prefeito) em outubro. Dallagnol, que vota em

Curitiba, deve disputar o Senado
em 2022, como quer a outra
parte dos amigos do procurador.
UM DOS DOIS
O deputado Luiz Nishimori
(PL) disse que seu partido disputará a prefeitura de Maringá
com Akemi Nishimori ou com o
deputado Delegado Jacovós. Em
Curitiba, o deputado Giacobo,
presidente estadual do partido,
já adiantou que vai lançar a
deputada Cristhiane Yared na
disputa. Giacobo também não
descarta dele mesmo disputar a
prefeitura de Foz do Iguaçu.
EM ALTA
O deputado Stephanes Junior
(PSD) visitou o deputado Romanelli (PSB) com um sorriso largo
no rosto. Stephanes foi relator
do projeto de lei que transferiu o
Coaf do Ministério da Justiça para
o Banco Central. Seu relatório
foi aprovado por unanimidade no
Congresso Nacional e sancionado
sem vetos pelo presidente Bolsonaro. Recebeu elogios até do
senador José Serra (PSDB-SP).
INCONSTITUCIONAL
O Podemos vai entrar com
uma Adin no STF para anular a
tarifa do cheque especial vigente
desde segunda-feira (6). O partido alega que a tarifa afronta o
“princípio da ordem econômica”
da Constituição. A cobrança da
tarifa de 0,25% sobre o valor do
cheque especial que ultrapassar
R$ 500 reais foi autorizada pelo
Conselho Monetário Nacional.
VOOS MAIS ALTOS
Em entrevistas à imprensa, o
chefe da Casa Civil, Guto Silva,
afirmou que o primeiro ano do
governo Ratinho Junior preparou
o Paraná para voos mais altos.
"As grandes mudanças acontecerão a partir de 2020", Guto Silva
reconheceu que alguns programas e propostas não avançaram
como o esperado, alegando que
o ano foi de ajuste na máquina e
nas finanças do estado.
CARTEL
Após o posicionamento contrário à proposta da Aneel em
taxar o uso da energia solar, o
presidente Jair Bolsonaro promete manter a mesma atitude
com cartel de distribuidores de
combustíveis. Bolsonaro já se
mostrou contrário aos que impedem a venda direta de combustíveis dos produtores aos postos,
reduzindo o preço para o consumidor. No momento é o desafio
é conseguir apoio do ministro
Paulo Guedes (Economia) que
ignora a decisão do presidente.
SAÚDE BRASILEIRA
A Vigitel, responsável pela
vigilância de fatores de risco e
proteção para doenças crônicas, começa pesquisa para saber
como anda a saúde dos brasileiros. A pesquisa pretende ouvir
cerca de 27 mil pessoas somente
no primeiro semestre.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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NOS DIAS 10, 11,17 E 18 DE JANEIRO

Evento reúne
produtores
de uva do
município
Da Assessoria
Palmeira - Reunindo produtores de uva do município, a
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária em parceria
com o Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Exten-

são Rural (Emater); e Associação de Produtores de Uva
de Palmeira, realizam nos dias
10, 11, 17 e 18 de janeiro a
tradicional Feira da Uva, ofertando o produto in natura e
derivados.
Esse ano o local de comercialização foi alterado, sendo
transferido para a Rua Conceição, em frente à Loja Mercado
Movéis. No local será comercializado uvas da variedade
bordô, com valor inferior em
relação ao ano anterior, sendo
vendidas por dez reais a caixa

com 2 kg do produto.
Elizer Borcoski, Secretário Municipal de Agricultura e
Pecuária, ressalta a qualidade
dos produtos ofertados na
feira. “É expressivo o número
de agricultores que aderem a
participação na feira. Tanto
quanto a qualidade do produto
comercializado, que é produzido dentro do nosso município, por gente nossa que
dedica-se um bom tempo em
produzir frutos e derivados de
alto nível para seus clientes”,
destaca o secretário.

NESTA SEXTA PELA COPA SÃO PAULO

Operário enfrenta o Palmeira-RN
Ponta Grossa - A equipe
Sub-20 do Operário Ferroviário enfrenta o Palmeira-RN
nesta sexta-feira (10), pela
última rodada da fase de grupos
da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. A partida
acontece no Estádio Primeiro
de Maio, em São Bernardo do
Campo-SP, às 19h15.
Em entrevista, o técnico
Joel Preisner falou sobre a preparação para a partida. “Hoje
encerramos a preparação para

o jogo contra o Palmeira. Fizemos um trabalho proveitoso,
tático e sem muito desgaste.
A preparação foi boa, os jogadores estão bastante focados.
Sabemos que vai ser difícil,
mas estamos concentrados.
Trabalhamos bastante para esse
momento, não podemos deixar
escapar”.
Em busca da classificação
para a próxima fase, o alvinegro garante a vaga se vencer
a partida contra Palmeira-RN

por dois gols de diferença. Se
vencer por um gol, o Fantasma
precisa torcer para que haja
vencedor São Paulo-SP e São
Bernardo-SP, no outro duelo
do Grupo 29. O time de Ponta
Grossa ocupa atualmente a terceira colocação do grupo, com
dois pontos somados.
Para a partida desta sexta,
o Operário não contará com o
zagueiro Fernando, suspenso
após receber cartão vermelho
na segunda rodada.

Divulgação

Palmeira realiza
Feira da Uva
Feira terá venda de uva na variedade bordô

TAÇA CAMPOS GERAIS

Campeonato de Futsal
agita calendário 2020
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Ponta Grossa - Começou o ano e os eventos
esportivos já começaram a
aparecer. É hora de montar as equipes e voltar aos
treinamentos, isso porque, no final de janeiro, o
esporte ganhará destaque
nos Campos Gerais, com a
1ª edição da Taça Campos
Gerais, campeonato de futsal, promovido por Ponta
Grossa, que espera reunir
equipes de diversas cidades da região.
De acordo com as informações da organização,
serão disputadas partidas
no naipe masculino com
possível participação nas

categorias sub-7, sub-9,
sub-11, sub-13, sub-15,
sub-18 e adulto. Já no
feminino as opções são até
18 anos e adulto.
Como premiação, os
ganhadores terão troféus,
medalhas e vales-compras
em materiais esportivos.
Detalhes
As disputas estão programadas para iniciarem no
próximo dia 27, nos Ginásios Zukão e Oscar Pereira,
com partidas durante toda
a semana. As inscrições
seguem abertas até dia 20
de janeiro com taxas que
variam de R$ 80 à R$ 150,
de acordo com a categoria.
A taxa de arbitragem é R$
70 por equipe.

CARAMBEÍ

Prefeitura realiza
leilão de veículos
e equipamentos
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí realizará no dia 21 de
janeiro, às 11 horas, na Câmara
Municipal, leilão de veículos e equipamentos. No total, são 40 lotes
com lances iniciais que variam de
R$ 350 a R$ 28 mil.
Entre os veículos que vão a leilão há carros, caminhões, furgões,
ônibus e máquinas pesadas, como
motoniveladora e trator de esteira.
Os itens leiloados são bens que não
estão mais a serviço da comunidade. Com o leilão serão angariados recursos que vão ser utilizados
em aquisição de bens e serviços
necessários à população do município.
Os objetos do leilão poderão
ser visitados, examinados e vistoriados a partir do dia 10 e até 20 de
janeiro, das 8 às 12 e das 13 às 17
horas, no pátio da esquina da Rua
da Prata com a Rua dos Brilhantes, ao lado do Centro Municipal de
Saúde Otávio Pedroso de Oliveira.
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DESDE 1° DE JANEIRO

Lei municipal veta uso de canudos
Lei prevê
penalidades
para o
descumprimento
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Sancionada em junho do ano
passado, a Lei que proíbe o uso
de canudos de plástico em Castro entrou em vigor no dia 1º
de janeiro deste ano. De acordo
com o Projeto de Lei, através da
qual se originou a Lei Municipal
número 3.597/2019, o objeto é
a redução da quantidade de lixo
que se acumula em aterros sanitários, para benefício, preservação
e proteção do meio ambiente.
Conforme a justificativa do
Projeto, o plástico - material
usado para a confecção dos
canudos - leva cem anos para
se decompor na natureza, além
disso, 13,5% de todo lixo brasileiro produzido no ano de 2017
era composto pelo material. Para
substituir os canudos de plástico
ofertados em locais como restaurantes, bares, quiosques, vendas
ambulantes e hotéis, por exemplo,
o Projeto de Lei indica o uso de
canudos de papel biodegradável
ou reciclável, e embalados com
material semelhante. E, apenas
em casos em que o cliente solicitar canudo.

Projeto de Lei é de autoria do vereador Sirlei
Apesar de o Projeto já ter efeito
legal, no comércio do município a
adaptação ocorre lentamente. Em
alguns estabelecimentos, o uso
do ‘canudinho’ ainda faz parte
da rotina diária, ou, conforme a
exigência do cliente. No contato
com profissionais do setor, também foi possível perceber falta de
conhecimento, nem todos sabem
da existência da Lei.
Mas, há também os que
mesmo não conhecendo profundamente o conteúdo da nova Lei,
já estão em processo de adequação, motivados pela consciência
da necessidade de redução no
uso de plásticos e demais materiais descartáveis, e pelo próprio
incentivo dos clientes, que passaram a considerar o uso dos
canudos como desnecessário, e
aos poucos deixam de solicitá-lo
durante suas refeições.

Na panificadora onde trabalha Fabio Correia, por exemplo,
os canudos de plástico já não são
usados desde o dia 3 de janeiro.
De acordo com o entrevistado, os
consumidores já reduziram consideravelmente o hábito de pedir
canudos. “Basicamente quando
deixamos de disponibilizar nas
mesas, eles já deixaram de pedir”,
destaca.
O responsável pelo Projeto
que tornou-se a Lei Municipal é
o vereador Antonio Sirlei Alves da
Silva. Ele contou à reportagem que
foi motivado pelo apelo vindo das
diversas mídias, que cada vez mais
chamam a atenção para a importância dos cuidados com o meio
ambiente, e de diálogos com amigos e pessoas de sua convivência.
“Os meios de comunicação falam
muito sobre isso hoje em dia, e
sempre estamos conversando

sobre o tema, muitas pessoas
falam sobre o assunto, além disso,
percebemos a necessidade no dia
a dia”, destaca o parlamentar.
Antonio Sirlei também lembrou que grande parte do incentivo para mudanças de hábito que
favoreçam a preservação da natureza, é resultado do entendimento
e ações da chamada ‘geração Z’.
“As crianças e jovens têm uma
capacidade muito grande de transformação, na verdade eles já estão
sendo os grandes responsáveis
pelas mudanças, porque crescem
com uma consciência diferente, e
cobram atitudes novas, inclusive,
porque serão os maiores prejudicados com os resultados de ações
que ocorrem nos dias de hoje”,
ressalta.
O vereador comentou ainda
sobre a adequação do comércio
em geral, à nova regra. “Vejo que
a adaptação realmente vai acontecendo devagar, afinal, estamos
falando de uma questão cultural,
não se muda da noite para o dia,
mas aos poucos”, finaliza.
Penalidades
De acordo com a Lei Municipal, o descumprimento acarretará
penalidades: na primeira autuação
o comerciante sofrerá advertência
e intimação para cessar a irregularidade. Se ocorrer uma segunda
autuação, a previsão é de aplicação
de multa correspondente ao dobro
do valor da primeira ocorrência, e
assim, sucessivamente.

FOLIA DE REIS

Tradição se repete em 2020
Pessoas de diferentes faixas
etárias e classes sociais celebraram
a Folia de Reis neste início de ano
em Castro. Para comemorar uma
das mais tradicionais manifestações culturais religiosas do Brasil,
os responsáveis organizaram uma
programação de dois dias para
celebrar a missa e realizar visitas na
casa dos fiéis.
O dia de Reis iniciou com uma
Missa na Igreja Matriz de Sant’Ana,
no domingo (5). Em seguida, os
grupos saíram em cortejo pelas ruas
castrenses. A primeira visita ocorreu
na casa de Roseli Bongestable, fiel
que recebe a tradição há 76 anos.
Depois, a comitiva foi até a casa de
José Baez, mais conhecido como
Paraguai. “Foram emocionantes as
visitas”, declaram os participantes,
que seguiram o roteiro da tradição
ao lado dos personagens. O grupo
foi acompanhado pelos cantadores
e instrumentistas entoando versos.
Além dessas famílias, a visita
aconteceu também em diversas
outras casas, da área rural e urbana
da cidade, além da Igreja na Terra
Nova, onde adoraram o presépio
humano, organizado pelos religiosos, e que conta com a criança mais
nova da comunidade. Por fim, no
segundo dia, domingo (6), além

das visitas nas casas dos castrenses o cortejo passou pela Igreja do
Tronco.
A Folia de Reis recria a peregrinação dos três Reis Magos em visita
ao menino Jesus. “Há décadas as
folias de reis da cidade entoam seus
cantos, toques e trovas em giros e
festas, fazem brilhar a força de uma
estrela imemorial estampada nas
coloridas bandeiras e nos seus gestos de união e fé", comentou Marcos Rene Marques, o intérprete de
Baltazar.
“Foi muito bom esse ano. Muitos momentos intensos, com emoção. Em todas as casas fomos bem
recebidos, inclusive com lanches
maravilhosos. É gratificante estar
participando disso há tanto tempo
e ver que a cada ano, os pedidos de
visitas dobram. Ano que vem tem
mais”, afirmou Marcos.
Diz a tradição que a estrela que
guiou os Reis Magos, guia atualmente estes homens e mulheres
que se adaptaram aos novos tempos. São eles os responsáveis por
difundir, na metrópole, a devoção,
os sons e as relações da cultura caipira, em sua multiplicidade.
As companhias reúnem-se e vão
para onde quer que sejam chamadas, alegram casas, ruas e festas.
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PASSAGEIROS USARÃO DOIS ÔNIBUS PARA ENCURTAR TRAJETO

VCC adota sistema de integração
Divulgação

Novas regras
começam a
valer no
próximo dia 20

12ª EDIÇÃO ENCERRADA

Sonhos de Natal distribuiu mais
de RS 59 mil em prêmios

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Assim como já ocorre em
outras cidades brasileiras, em Castro o transporte coletivo também irá
funcionar por meio do sistema de
integração. Na prática, irá mudar o
tempo que os passageiros passam
dentro do ônibus para completar
o trajeto entre as diferentes regiões do município. Ou seja, em vez
de tomar um ônibus para cruzar a
cidade, passando até uma hora em
trânsito, o passageiro poderá fazer
o embarque no bairro onde reside
e, trocar de veículo no centro da
cidade, por exemplo, para chegar
ao bairro destino.
Porém, os pontos de integração não serão concentrados apenas do centro, mas sim em todos
os locais onde houver cruzamento
de linhas. É o que explicou à reportagem o gerente da Viação Cidade
de Castro (VCC), Rubens Antonio
Alves da Luz. “Se o passageiro for
se deslocar do bairro Morada do
Sol ao Arapongas, por exemplo, as
linhas utilizadas por ele se cruzarão
na Vila Rio Branco, próximo à Polícia Militar, e ele, consequentemente
pode fazer a troca de ônibus neste
ponto. Ou o passageiro ainda terá
a oportunidade de neste momento,
decidir para qual bairro deseja ir,
além disso, pode aproveitar o intervalo entre um embarque e outro
para fazer compras ou qualquer
outra atividade que faria naquela
região”, destaca.
Rubens também explicou que a
mudança é uma das propostas do

Proposta se originou no Plano de Mobilidade Urbana
Plano de Mobilidade Urbana, que
está em vigor no município desde
janeiro de 2018. “Quando a Lei
62.617 instituiu o Plano, um dos
itens que fazia parte era o transporte coletivo municipal. E neste
caso foi verificado que o melhor
sistema seria o de integração de
linhas, até mesmo porque o sistema
que operamos atualmente já é totalmente obsoleto. O ônibus passa
por vários bairros para chegar a um
determinado local e o passageiro
perde muito tempo no trajeto, com
isso o transporte coletivo sofre com
a redução de demanda ano a ano”,
ressalta o gerente.
O sistema de integração irá
funcionar através do cartão dos
usuários, ou seja, passa a ser
indispensável que todos tenham
o cartão e o estejam portando
durante os deslocamentos. Quem
já possui, poderá usar o mesmo
normalmente, e quem ainda não
possui cartão poderá faze-lo gratuitamente. Basta ir à garagem da
VCC ou à rodoviária da cidade,
portando RG, CPF e comprovante

de residência atualizado. O cartão
fica pronto na hora.
Com o novo sistema o passageiro passará o cartão na leitora do
ônibus no primeiro e no segundo
embarque, porém, só haverá débito
na primeira vez. No segundo veículo, o sistema já classificará o
embarque como integração de
linhas. “Basicamente, o usuário
fará uso de duas linhas, mas pagará
apenas uma passagem”, salienta
Rubens. Também haverá pequenas
mudanças nos trajetos dos ônibus da VCC. Segundo o gerente
da empresa, 90% dos pontos de
embarque e desembarque permanecerão os mesmos, mas irão aumentar, assim como os itinerários. As
novas regras do transporte coletivo
municipal começam a valer no próximo dia 20 de janeiro. Quem tiver
dúvidas a respeito do novo sistema,
ou até mesmo sobre os horários
das linhas, pode entrar em contato
diretamente com a empresa, através do telefone (42) 3233-3066,
ou acessar o site da VCC (vccastro.
com.br).

Com o tradicional sorteio do
carro zero km e dos demais prêmios desta edição, a Associação
Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), encerrou a Campanha Sonhos de Natal de 2019.
O veículo foi sorteado na tarde de
segunda-feira (6), e quem ganhou
um Chevrolet Onix novinho foi
a castrense Adayane Aparecida
Ribas.
A contemplada é cliente do
Supermercado Rizolar e participou
da Campanha com cerca de cinco a
seis cupons. Aos 21 anos, ela trabalha como assistente de controladoria e este é seu primeiro veículo.
Adayane afirmou que não pretende
vende-lo e, já faz planos para o
dia a dia com seu carro novo. “Eu
não imaginava que poderia ganhar,
nem lembrava que o sorteio era na
segunda. Foi quase inacreditável,
fiquei muito feliz, agora que tenho
ele, pretendo usar mais para passeios”, destaca.
A notícia de que Adayane havia
sido a ganhadora do carro nesta
edição da Campanha chegou a ela
por meio de amigos. A Acecastro
divulgou os nomes dos contemplados no sorteio através do site e
redes sociais, além disso, algumas
pessoas acompanhavam a ação
pessoalmente, assim, a informação
logo se espalhou por entre pessoas próximas dela, que acabaram

a informando do resultado. “Uns
cinco minutos depois meus amigos
começaram a mandar mensagens,
e eu só vi porque tocou o alarme
do meu celular, e quando fui desativá-lo, vi as notificações. Quando
confirmaram que era realmente eu
a ganhadora eu nem sabia o que
falar, foi incrível, emocionante”,
descreve Adayane.
O carro zero quilômetro era o
sonho de consumo de muitas pessoas que apostaram na Campanha
Sonhos de Natal, por conta disso,
a contemplada desta edição deixou
um conselho para àqueles que participaram e não tiveram a mesma
sorte que ela. “Primeiro eu diria
para as pessoas acompanharem os
resultados, e depois, acreditarem.
Porque é de verdade, e é possível.
Eu sempre pensava que pessoas
que a gente nem conhece acabavam ganhando e nem imaginava
que desta vez poderia ser eu, então
vale a pena acreditar”, finalizou.
O presidente da Acecastro,
Anderson Gomes, também falou
sobre os resultados desta 12ª edição da Campanha, e ressaltou a
parceria com as empresas participantes. “Eu entendo que a ação foi
um sucesso, tanto do ponto de vista
do lojista que participou, como do
cliente das empresas participantes. Todos os estabelecimentos
comerciais tiveram a oportunidade

de premiar seus clientes, com os
vales-compra, já os clientes tiveram ao todo quarenta e uma chances de ganhar um prêmio, através
dos 283 mil cupons distribuídos e
dos quase 60 mil reais em prêmios
sorteados neste ano. Isso tudo
mostra a força do associativismo,
e das empresas que apoiam a já
tradicional Campanha Sonhos de
Natal”, destacou.
Demais contemplados
Nesta edição, além do carro
zero quilômetro também foram
sorteados vales-compra e outros
prêmios diversos. Os sorteios dos
vales-compra foram realizados no
final de 2019, em cada um dos 33
estabelecimentos comerciais participantes, já o sorteio dos demais
prêmios foi realizado juntamente
com o do veículo. Adima Sperandio
Cordeiro, cliente do Rizolar; Denise
Van Arragon Resende, cliente do
Supermercado Iapó e Amanda
Regina Fischborm, também cliente
do Rizolar, foram as ganhadoras
das três Smart TVs. Michelle Reis
Cateburcio e Edinéia Martins de
Oliveira Kawasaki, ambas clientes
do Iapó, e Paulo Cesar Heidmann,
consumidor do Rizolar, foram os
contemplados com os Smartphones. E o kit cozinha com oito itens
ficou com Flavia Ramos Bartmeyer,
cliente da Loja A Rainha.

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

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

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo uma câmera fotográfica, semiprofissional, da marca Nikon D
40. Em perfeito estado
de uso. Valor R$ 1.100.
Telefone (42) 9 99720758.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Espanha Mineração e Arquitetura - Eireli, torna público que irá requerer ao
IAP a Licença Prévia, para mineração de Talco, que será instalada na Localidade denominada Ribeirão, no Quilombo, no município de Castro/PR.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Alto da Figueira Comércio de Areia e Pedra Ltda ME, CNPJ:
13.937.015/0001-22 torna público que irá Requerer ao IAP – PR,
Licença de Operação – Renovação – para a atividade de mineração –
Extração de areia – Bairro Pinheiro Seco, leito do Rio Tibagi – Tibagi
– LO 34350/16 – ANM 826002/2016.

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE ARAPOTI/PR
RUA TELÊMACO CARNEIRO, Nº 531 CENTRO - CEP 84.990-000
CNPJ Nº 05.493.720/0001-50 – FONE: (43) 3557-5962

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 001/2020.
Pregão n° 002/2019.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Arapoti, representada pelo Sr. Weliton José Sampaio.
Contratada: Fabio José Moreira da Silva 05005176900, representada
pelo Sr. Fabio José Moreira da Silva.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços especializado, com prazo determinado de suporte técnico,
manutenção e parametrização nos sistemas responsáveis pela geração do SIM-AM (Sistema de Informações Mensais - Acompanhamento
Mensal) do TCE-PR, auxílio e acompanhamento mensal na manutenção, importação e alimentação de arquivos de textos e interpretação
de erros, fechamento das informações pertinentes às prestações de
contas junto ao TCE-PR.
Valor Global: R$ 52.902,00 (cinquenta e dois mil e novecentos e dois
reais).
Dotação Orçamentária: 0900109122003120823390390000.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 08/01/2020.

Áries: Bom momento para
traçar metas pro futuro. Pode
retomar um antigo projeto ou
para um antigo emprego. Invista
no que deixa você segura. Na
união, bom astral para curtir
seu ninho e planejar o futuro do
casal. Cor: lilás.

Libra: Embora a Lua
incentive você a correr atrás de
suas ambições, outros astros
vão fortalecer a sua ligação com
a família. Converse bastante e
ouça dicas dos parentes. Será
exigente nas paqueras. Cor:
laranja.

Touro: Você está mais comunicativa e saberá direitinho o que
dizer para defender suas ideias
ou convencer as pessoas. Pode
ter notícias de alguém que mora
longe. Boa sintonia com quem
ama. Cor: preto.

Escorpião: Bom momento
para apresentar um projeto, participar de concursos e entrevistas
de emprego. Ótimo astral para
quem planeja viajar ou receber
visitas. Na união, quanto mais
diálogo, melhor. Cor: laranja.

Gêmeos: No trabalho, será
mais fácil superar os desafios.
Confie na sua intuição. Há chances de conseguir um aumento ou
de aumentar seus ganhos com
um pouco mais de empenho.
Romance intenso e envolvente.
Cor: vinho.

Sagitário: Você terá boas
oportunidades e muita criatividade para ganhar dinheiro. Pode
mudar de casa, de emprego ou
mexer na decoração do lar. Se
já tem seu par, diga e demonstre
o quanto valoriza seu bem. Cor:
verde.

Câncer: Una-se aos colegas
e valorize a cooperação e a troca
de ideias. Você pode aprender
muito com pessoas experientes.
Vários astros estão a favor da sua
vida amorosa e você tem mais é
que aproveitar. Cor: roxo.

Capricórnio: Vai ser fácil
provar sua competência e defender suas opiniões no serviço. Trabalhe em equipe e troque ideias
com os colegas. A dois, resolva
tudo com diálogo e saiba a hora
de ceder. Cor: branco.

Leão: O Sol aumenta a sua
vitalidade e você vai se sentir renovada nesta fase. Terá prazer em
cuidar da saúde, organizar suas
coisas e cumprir suas tarefas. No
romance, vai mostrar que é parceira a toda prova. Cor: prata.

Aquário: Sua dedicação pode
render uma aumento ou é você que
vai arranjar um segundo emprego
para ganhar mais. Só não exagere!
Respeite seus limites. Namoro
escondido com colega pode ser
excitante. Cor: verde.

Virgem: Se depender de
sorte e entusiasmo, nada será
capaz de abalar o seu astral. Pode
ter sorte em jogos e sorteios: faça
suas apostas. Na paquera, use e
abuse do seu charme para encantar alguém. Cor: dourado.

Peixes: Você vai se sentir
mais livre e segura para correr
atrás dos seus sonhos e transformar ideais em realidade. Ouça
dicas de pessoas antenadas e
modernas. Cumplicidade total a
dois: esbanje carinho. Cor: azul.
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INQUÉRITO ABERTO

Castro registra primeira morte de 2020
Divulgação

Câmera de
segurança
registrou ação
dos bandidos,
polícia analisa
imagens
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Passaram-se apenas quatro dias de 2020 e Castro
já estava registrando o seu
primeiro homicídio. Agora,
seis dias depois do ocorrido,
a polícia segue em busca da
motivação e dos responsáveis
pela morte de Roberto Carlos, de 24 anos.
Um inquérito policial foi
aberto pela equipe de Investigação da Polícia Civil. Segundo
as informações do policial à
frente do caso, investigador
Pedro Jaremczuk, foram recolhidas imagens da câmera de
segurança do Posto de combustíveis, que fica no local do
crime. “Pudemos analisar as
imagens e perceber que temos
dois suspeitos. Dois homens

Vítima morreu ainda no local do crime, antes mesmo de receber socorro

saem correndo na direção
da vítima, um deles armado.
Eles chegam e fogem a pé do
local do crime. No entanto, só
temos uma câmera no local e
essas imagens estão bem de
longe, já os suspeitos estão
com boné e touca. Não dá pra
identificar quem são”, adiantou.
Pedro relatou que a polícia
segue em busca dos respon-

sáveis pela morte de Roberto
Carlos e que entrevistas com
possíveis testemunhas irão
acontecer na próxima semana,
na Delegacia de Polícia. “O
crime aconteceu quando ainda
estava claro, vimos que tinham
pessoas andando ao redor
do posto, enquanto a vítima
estava sentada no ponto de
ônibus. Temos algumas pessoas para interrogar e espe-

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Presa dentro do ônibus
com drogas ilícitas
Mulher foi presa na noite de
domingo (5) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeita de
tráfico de drogas. A prisão aconteceu durante abordagem em
Tibagi, quando o ônibus que a
suspeita estava foi parado pelos
policiais no quilômetro 411 da
BR-376. A linha do veículo era
Florianópolis – Maringá.
Conforme os policiais, ao
entrar no veículo, os militares
sentiram um cheiro forte de
maconha. Foi então que algumas bolsas foram revistadas e,
em uma delas, foi encontrada a
droga, pertencente a uma jovem
de 24 anos. Diante dos fatos ela
foi presa em flagrante.
Foram apreendidos uma
bucha com pouco mais de 74

NO MESMO DIA

Acidentes entre motos e carros
Divulgação

Drogas e dinheiro estavam
na bolsa da suspeita
gramas de maconha e aproximadamente R$ 1,4 mil.

Dupla é detida com drogas
durante patrulhamento
aproximação policial, um dos
homens arremessou um pacote.
No entanto, a polícia recuperou o
invólucro e durante a abordagem
contataram que o pacote continha duas buchas de cocaína.
O condutor não possuía
CNH e a motocicleta estava irregular. Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados para a
Delegacia Local.

ACUSADO DE HOMICÍDIO E TRÁFICO

PM cumpre mandado
de prisão em Castro
Polícia Militar de Castro
cumpriu mandado de prisão na
tarde de quarta-feira (8) durante
patrulhamento pelos bairros
Santa Terezinha e Alvorada. O
preso é acusado de homicídio e
envolvimento com drogas.
De acordo com os policiais
a prisão aconteceu durante o
patrulhamento preventivo na
região. “Avistamos um rapaz em
atitude suspeita. Ao chegar mais
perto, avistamos que tratava-se
de um conhecido pelo meio poli-

Motivação
A polícia ainda não tem
uma motivação do crime concreta, no entanto, a vítima é
conhecida no meio policial. Há
10 anos ele foi preso, acusado
de homicídio na localidade do
Socavão. Agora cumpria pena

O caso
Um homem, identificado
como Roberto Carlos Lopes
dos Santos, de 24 anos, foi
morto por disparos de arma
de fogo em frente a um posto
de combustíveis, localizado
na Avenida Prefeito Ronie
Cardoso, Jardim das Araucárias. A fatalidade aconteceu
no sábado (4) por volta das
18h30. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico
Legal, em Ponta Grossa, para
exames de necropsia, por
volta das 23h30.
Segundo os relatos, a
vítima foi atingida por pelo
menos quatro tiros. E morreu pouco depois, ainda na
via pública. Nas redes sociais
circulou o vídeo do rapaz, nos
seus últimos minutos.

Divulgação

EM PALMEIRA

Polícia Militar de Palmeira
deteve dupla com drogas durante
patrulhamento na madrugada
de quinta-feira (9). Os militares
estavam em patrulhamento pela
Vila Cherobim quando avistaram
os suspeitos.
Segundo o boletim de ocorrência policial, os militares avistaram uma motocicleta azul com
dois indivíduos. Ao perceber a

ramos que uma delas tenha o
retrato falado de um dos autores do crime”, comentou.

em liberdade, porém, tinha
contra ele um mandado de
prisão pelo crime de roubo.
A polícia relatou que o mandado de prisão foi expedido
no mês de outubro de 2019.
E, as equipes já estavam atrás
dele.
No entanto, essas situações podem não estar ligadas
com a morte do rapaz.

cial, fomos fazer a averiguação
pelo Sistema Intranet, aí vimos
que ele estava com o mandado
em aberto”, contou os policiais.
Foi constatado que o homem,
que não teve o nome revelado,
tinha contra ele mandados de
prisão pelo crime de homicídio
qualificado, tráfico de drogas,
além das acusações, o suspeito
poderia estar envolvimento em
outro crime, próximo a uma casa
noturna na Vila Rio Branco, onde
a vítima também morreu.

Situação registrada na Avenida Dr. Ronie Cardoso
Na terça-feira (7) a Polícia Militar registrou dois
acidentes em Castro envolvendo carro e moto. As colisões aconteceram durante a
manhã e tarde em lugares
distintos da cidade.
Conforme o boletim
policial a primeira delas foi
registrada por volta das 11
horas, na Avenida Dr. Ronie
Cardoso, na PR 340. Um
Fiat/Pálio, cor cinza e uma
motocicleta Honda CG Fan,
cor Preta se colidiram. No
momento uma equipe da
Guarda Municipal estava

passando no local e prestou
os primeiros atendimentos
às vítimas. Foi acionado a
equipe do Samu de Castro e
a Polícia rodoviária de Ponta
Grossa a qual é responsável
pela rodovia.
Já o segundo aconteceu
no começo da tarde na Avenida Miguel Couto, cruzamento da rotatória com Rua
Olegário de Macedo. Desta
vez os envolvidos foram
um Renault Duster, preto e
uma motocicleta JTA Suzuki
também preta. A equipe de
socorro foi acionada e ao

chegar no local encaminhou
uma mulher, piloto da moto,
para a UPA. Segundo as
testemunhas a mulher foi
levada com ferimentos considerados moderados.
O nome dos envolvidos
nos acidentes não foram
repassados pela Polícia Militar.

Uma das vítimas
teve ferimentos
moderados

DROGRAS EM 2019

PRF bate recorde de apreensão
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu 63 toneladas
de drogas ao longo de 2019
no Paraná. O volume é o maior
de toda a história da PRF no
estado, iniciada em 2010.
Do total de drogas apreendidas, 58 toneladas são de
maconha, 4 mil quilos de cocaína e 648 quilos de crack.
Até então, o maior montante
de apreensões desses três principais entorpecentes havia sido
registrado em 2015, quando 62
toneladas foram apreendidas.
Em 2019, os agentes da
PRF também retiraram de cir-

culação 39 milhões de carteiras
de cigarros contrabandeados do
Paraguai, 199 armas de fogo e
26 mil munições de diversos
calibres.
No total, 448 pessoas
foram presas ano passado pela
PRF por tráfico de drogas e
outras 376 por contrabando ou
descaminho em território paranaense.
Apreensões da PRF
no Paraná em 2019
58,2 toneladas de maconha;
4.087 quilos de cocaína;
648 quilos de crack;

* Total de drogas: 63 toneladas
39,7 milhões de carteiras
de cigarro;
199 armas de fogo;
26.750 munições;
115.669 unidades de medicamentos;
14.668 quilos de agrotóxicos;
448 pessoas presas por tráfico de drogas;
376 pessoas presas por
contrabando ou descaminho;
* Total de pessoas presas:
3.344
581 veículos recuperados.

DE TB EM CASTRO

Internet auxilia
na busca por
desaparecido
As redes sociais novamente
ajudaram nas buscas de pessoa
desaparecida. Desta vez, quem
estava atento nas publicações
era a Polícia Miliar de Castro.
Segundo as informações, após
ter visto na internet sobre o caso
de um homem dado como desaparecido em Telêmaco Borba,
policiais militares avistaram o
rapaz em Castro e informaram
a família.
A situação aconteceu quando
os militares foram acionados
para atender uma ocorrência.
“A pessoa chamou socorro para
atender e falou que no local um
homem apresentava problemas
mentais e estava em surto”, disseram policiais.
Ao chegar no lugar indicado, os policiais reconhecerem
o cidadão com o desaparecido.
Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de
Castro (UPA) – 24 horas, para
ser medicado.
Após a situação a polícia
entrou em contato com a família, que se deslocou até Castro
aguardando o encaminhamento
do paciente para tratamento.

SEM SORTE

Sete são
encaminhados
à DP por jogos
de azar
A Polícia Militar de Castro
encaminhou sete pessoas para
a Delegacia após denúncias
anônimas, no último final de
semana. Conforme os relatos,
os suspeitos praticavam jogos
de azar, o que é ilegal.
O grupo estava em uma
residência, localizada na rua
Jerônimo Cabral Pereira do
Amaral. Quando os policias
chegaram, eles foram flagrados
praticando os jogos. No local a
polícia encontrou também um
revólver calibre. 38 com numeração suprimida.
Além de um homem, de 40
anos, que estava com a arma,
mas quatro homens e uma
mulher foram levados à Delegacia Local.

ENGASGOU COM LEITE

PM ajuda mãe
salvar ﬁlha de
afogamento
Mãe castrense passou por
minutos de desespero, ao tentar salvar a filha, de um ano, de
afogamento. A criança engasgou com o leite e não conseguia respirar, foi então que a
mulher ligou para a PM e os
policias a ajudaram a salvar a
filha. O caso foi registrado na
segunda-feira (6).
A situação aconteceu em
uma casa, na rua Octávio Torres Pereira, no Jardim Primavera. Sem saber o que fazer, a
mão pediu socorro aos policias
e graças à agilidade no atendimento da equipe que estava na
Central de Operações Policiais
Militares, a criança saiu ilesa
da situação.
Conforme o relato dos policiais, um dos militares orientou
a mãe a executar a manobra
de Heimlich, que ajudou a
desobstruir as vias aéreas de
criança. Depois a equipe do
Corpo de Bombeiros foi até o
local e encaminhou Mãe e filha
para o Hospital. As duas estão
bem.
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Jamais haverá ano novo se você persistir nos erros dos anos velhos.
Divulgação

Parabéns

Divulgação

Divulgação

Dionathan Jayme Queiroz aproveitou
a virada do ano no litoral e a presença
das famílias para surpreender a
namorada Renata Fankin Bett
com um pedido de casamento.
O apresentador Jocelito Canto foi muito
Felicidades aos noivos!
cumprimentado dia 8 pela estreia
de idade nova. Felicidades!

Curtinho férias no litoral, Yasmin
Santiago Landemann

Divulgação / Fabiana Guedes

30% de
desconto
à vista

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

Divulgação

Divulgação

Konstanty
Horodyski
recebe
cumprimentos dia 12
de janeiro.
Felicidades!

Eduardo Guimarães Kalinoski recebeu
cumprimentos de aniversário na
quinta-feira, dia 9, e sua afilhadinha
Betina festejou 2 aninhos no dia 6
de janeiro. Parabéns em dose dupla!

*6

Edicléa Ap. da Silva Araújo
e João Maria Costa de Farias
comemoraram no dia 27 de
dezembro Bodas de Pérola –
30 anos de feliz união. O casal
reuniu familiares e amigos mais
próximos para comemorar
também os 50 anos de vida de
João, que aniversariou no dia 1º

Divulgação / Edison Luis

Divulgação

Diego Arruda em ritmo de
aniversário. Felicidades!

2019 FOI UM ANO MUITO ESPECIAL PARA
A MELHOR EMPRESA EM GESTÃO DE
PESSOAS DO BRASIL.

x nos cartões de crédito
EM NOVO ENDEREÇO!!!

Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda em tempo de cumprimentar,
Arnoldo Monteiro Bach, professor em
Palmeira e integrante da Academia de
Letras dos Campos Gerais, pela
passagem de aniversário. Parabéns!

Entre 2020
de roupa nova

Muito cumprimentada no último
dia 7 pela passagem de seus
15 anos, a lindíssima Emanuele
Cropolato. No clique de
Fabiana Guedes, a debutante foi
produzida por Lu Moura Beauty

* Rua das Safiras, n° 312, Carambeí
(em frente ao Detran)
@mundoencantadokidscarambei
No último dia de 2019 um grupo de atletas castrenses
representou a cidade na tradicional Corrida de São Silvestre,
em São Paulo. Abaixo estão os resultados e a classificação
geral e por categoria de cada um deles na prova:

