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Em um ano, Presidente Fátima revoluciona a Câmara de Castro
Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Com os olhos nas eleições deste ano
Em uma entrevista franca e aberta, a vereadora presidente da Casa de Leis de Castro, Maria de Fátima Barth Antão Castro, sétima
legisladora em mais de 231 anos de história, e a única mulher entre treze vereadores, falou com a reportagem do Página Um News.
Não se omitiou quando perguntada sobre temas espinhosos e afirmou que está preparada para qualquer desafio, inclusive disputar a
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Prefeitura de Castro em 2020.

um dos principais acessos PARA O interior de carambeí

Catanduvas já ganha pavimento
Divulgação

Seis quilômetros de estrada serão pavimentadas, até no Bar do Cabelo

2020 - 2023

Novos conselheiros
tutelares são
empossados
Os novos conselheiros
tutelares de Castro foram
empossados na última sextafeira (10), em cerimônia de
posse realizada no Centro da
Juventude Wallace Thadeu de
Mello e Silva. Os cinco conselheiros, que foram eleitos
por voto popular em outubro
de 2019, irão atuar na gestão
da instituição entre os anos de
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2020 e 2023.
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abertas
inscrições
para escolinha
de futebol
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Abertas inscrições para casas
de aluguel no carnaval

PREFEITURA DE CARAMBEÍ
REALIZA LEILÃO DE VEÍCULOS
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Acidente na BR-277 mata
cinco da mesma família

chovia muito no horário do acidente

Ronald Cardoso pede exoneração

Cinco pessoas de uma
mesma família morreram no
início da tarde de quinta-feira
(16), no km 199 da BR-277.
Um automóvel Renault Symbol,
com placas de Foz de Iguaçu/
PR, trafegava sentido Irati a Curitiba quando perdeu o controle

em uma curva fechada, invadiu
a pista contrária e colidiu com
um ônibus com 31 passageiros. Chovia muito na hora do
acidente. Segundo a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), os
pneus traseiros do automóvel
estavam desgastados. página 9
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Carnês do iptu
de palmeira
já estão
disponíveis
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estrada de palmeira
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secretÁrio de interior SAI

Prefeitura de
tibagi auxilia
na produção
de silagem

Umas das obras mais esperadas pela população de Carambeí
acaba de ser iniciada. Trata-se da
pavimentação asfáltica da Estrada
do Catanduvas, cuja liberação
de recursos ocorreu em maio de
2018.
“Começamos as reuniões com
o DER para alterarmos o projeto, por isso foi adiado o início da
obra, que não havia sido iniciada. A ordem de serviço foi dada
para início no dia 6 de janeiro”,
explicou o prefeito de Carambeí,
página 8
Osmar Blum.

Ex-secretário pede para sair por motivos de ordem particular

Atletas de Castro já pensam
na São Silvestre de 2020
Depois de mais uma corrida
ao lado de cerca de outros 35
mil corredores, na São Silvestre
de 2019, os 36 atletas castrenses que participaram da prova
restabelecem sua rotina normal.
O dia a dia inclui treinos rotineiros e a preparação para novas
competições e maratonas das
quais irão participar durante o
ano. Para alguns inclusive, um
dos objetivos é justamente se
preparar para o dia 31 de depágina 7
zembro de 2020.
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EDITORIAL

CATANDUVAS
SAI DO PAPEL
A população de Carambeí chegou em dado
momento a perder as esperanças, mas a notícia da retomada das obras de pavimentação
da Estrada de Catanduvas acabou com esse
pessimismo. O projeto tão aguardado está
saindo do papel, e considerando a importância deste trecho de estrada para a comunidade
local, é de se esperar que todos estejam muito
contentes. Obra de vulto, a exemplo das 154
moradias populares que também começam a
ser entregues daqui alguns dias, e o novo paço
municipal que somado ao asfalto do Catanduvas completam as promessas do prefeito
Osmar Blum. Se é para começar 2020, que
seja com o pé direito!
PREFEITA II?
A euforia é tanta que
Fátima já sonha com voos
mais altos, como por exemplo, disputar a Prefeitura de
Castro ainda em 2020. Competência ela já mostrou que
tem, agora faltam os votos!

Informe Publicitário
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JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Miss Mulata de Castro
e Princesa do Paraná

DE MALAS PRONTAS
O recesso de fim de ano
para a Prefeitura de Castro
nem bem acabou, e o prefeito
Moacyr Fadel já prepara as
malas para uma nova viagem,
desta vez o destino seria o
exterior. Em seu lugar, assume
o vice-prefeito Alvaro Telles,
que estará à frente do executivo de 6 a 15 de fevereiro.

Parte Final

A professora com formação Pedagógica, Valinda
das Graças P. Guimarães,
sabe que não podemos viver
o tempo que passou com
as mesmas emoções, mas
lembra as emoções do teste
oral, que teve a melhor classificação do concurso Miss
Mulata sobre a interpretação do discurso de Marther
Luterking:
Sua tese, “liberdade sem
escravizar e a valorização da
mulher e do homem negro,
como ser humano com todos
os direitos”.
Também
guarda
na
memória as palavras de um
Príncipe, de viva voz, pedir
perdão pelos anos de escravidão permitido no Brasil
e desculpas pelo mal que
seus antecessores fizeram à
Comunidade Negra.
Estas palavras entraram
pela audição, passaram pela

DE MALAS PRONTAS II
O
motivo alegado,
segundo Projeto de Decreto
Legislativo nº 17/2019 assinado ainda em 16 de dezembro de 2019, é de cunho
particular, mas há quem diga
que o chefe do executivo muni-

razão e ficaram gravadas no
coração da Valinda.
Vale dizer, com esta linha
histórica, que voltamos no
tempo para lembrar que é
preciso equilíbrio psicológico e orgânico para vencer
na vida.
* Em tempo, uma correção do teclado eletrônico,
no texto da 3ª parte, Miss
Mulata de Castro e Princesa
do Paraná, ler Guimarães
em lugar de Magalhães.

cipal fará um novo implante
de cabelo. A assessoria da
prefeitura de Castro não se
manifestou sobre o assunto
e nem revelou o destino do
alcaide.
PREFEITA?
A vereadora presidente
da Câmara Municipal de Castro, Maria de Fátima Castro
(MDB), não esconde o seu
entusiasmo com o trabalho
que vem realizando junto ao
legislativo. Em um ano ela já
revolucionou a Câmara, diminuiu o recesso parlamentar,
aumentou as sessões e tornou
a Casa de Leis uma das mais
vigiadas.

a ter seis pessoas com algum
grau de parentesco ocupando
o primeiro escalão, entre dez
secretarias.

PRIMEIRA BAIXA
A saída de Ronald Cardoso da pasta do Interior, a
primeira baixa de Moacyr em
três anos de governo, criou
muita especulação em torno
do motivo. Chegou-se a falar
em desentendimento entre o
prefeito e o secretário, o que
foi desmentido por Ronald ao
Página Um News.

CARAMBEÍ FERVE
Rosmar Rodrigues de
Oliveira, exonerado do cargo
de assessor parlamentar da
Câmara de Carambeí pelo
presidente Diego Silva, está
pagando o preço. Tudo porque ele teria tirado uma foto
da porta automática do prédio
da Casa de Leis, atendendo
pedido do vereador Jeverson
de Oliveira. Rosmar era indicação do ex-presidente Diego
Macedo. Pense em um vereador bravo e revoltado.

SUBSTITUTA
Especulação também é
grande quanto ao nome que
irá substituir o secretário
nesse último ano de governo.
Dizem que seria mais uma
parente, uma mulher que
também possui sobrenome
Fadel. Em se confirmando,
o governo Moacyr passaria

ÚLTIMAS:
Deputado
Aliel Machado (PSB) e
equipe sofreram acidente
no Oeste do Paraná, entre
Marechal Candido Rondon e
Toledo, no início da tarde de
sexta-feira (17). Pneu desprendeu de caminhão e atingiu o carro do parlamentar na
BR-163. Todos estão bem!

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

17/01 - Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
18/01 - Dia de Santo Irmão Jaime Hilário (mártir de Turón)
19/01 - Dia de São Mário
20/01 - Dia do Farmacêutico / Inauguração da Primeira
Exposição do Museu de Arte Moderna do RJ (1949)
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15 ºC

97%
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23
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13 ºC
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Sol com muitas nuvens durante o dia e a períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Domingo
19/01

23

ºC

13 ºC

95%
70%

Sol com muitas nuvens durante o dia e a períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

20/01

REDAÇÃO

20

Umidade

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Previsão do Tempo - Castro*

25

ºC

16 ºC

95%
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Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 16/01/2020
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Ronald Cardoso pede exoneração
Divulgação

Ronald estava à
frente da pasta
desde o início
da gestão

EMPREGO DO FUTURO
O prefeito Rafael Greca (DEM) lançou o 1° EmpregoTech,
programa de capacitação de jovens para empregos em tecnologia.
O programa tem parceria com startups e empresas de tecnologia,
que vão contratar os alunos. "Curitiba vai ser a capital do emprego
do futuro", comemorou Greca, ao lado do superintendente de Inovação do Estado, Henrique Domakoski.

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
No final de 2019 a gestão
do prefeito Moacyr Fadel sofreu
uma baixa, com o pedido de exoneração de Ronald Cardoso. O
ex-secretário estava à frente da
Secretaria Municipal de Interior
desde o início da atual gestão,
em janeiro de 2017.
Segundo Ronald, sua saída
ocorreu para que pudesse cuidar de questões particulares.
“A exoneração ocorreu a meu
pedido. O motivo é que preciso dedicar meu tempo para
resolver problemas de ordem
particular. Sendo assim, seria
impossível conciliar as atividades públicas com as privadas.
É só isso, o resto é pura espe-

Comissão de
Indústria e
Comércio
fortaleceu
o diálogo
Fortalecimento do diálogo e a
aproximação do Legislativo junto
aos setores produtivos, iniciativa
privada e entidades. Assim foi
conduzida a Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda
da Assembleia Legislativa do
Paraná, presidida pelo deputado
Paulo Litro (PSDB). “Foi um ano
de muito trabalho, com diversas
reuniões, debatendo projetos de
lei dos deputados e do Executivo
que impactam no setor produtivo
do Estado, sempre buscando consenso entre os membros e soluções
para o nosso estado poder crescer
e se desenvolver”, afirmou.
Foram dez reuniões ordinárias
com a análise de 21 projetos de
lei, e outros cinco projetos que
estão em tramitação.
Canudos e copos plásticos
Destaque da Comissão ficou
por conta de uma audiência
pública para debater o projeto de
lei 186/2018, que proíbe o uso de
canudos e copos plásticos em estabelecimentos comerciais. O encontro contou com a participação de
representantes de bares e restaurantes, indústria, comércio e grupos de defesa do meio ambiente.
Também foram realizadas reuniões
com representantes de indústrias
e terceiro setor, como uma com
o Sindicosméticos Paraná, que
apresentou ideias e sugestões
em relação a proposta de proibição de manipulação, fabricação,
registro, importação, distribuição
e comercialização de cosméticos
e produtos de higiene pessoal que
contenham em sua composição
microesferas de plástico.

Rildo é multado
por não atualizar
informações
junto ao TCR-PR
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná multou em R$ 2.098,00
o prefeito de Tibagi, Rildo Emanoel Leonardi. A importância é
válida para pagamento em janeiro.
O gestor foi penalizado por deixar
de atualizar os dados desse município dos Campos Gerais junto
ao Sistema Integrado de Atos de
Pessoal (Siap) do TCE-PR.
A sanção está prevista no
artigo 87, inciso II, da Lei Orgânica do TCE-PR (Lei Complementar Estadual nº 113/2005).

Divulgação

Ex-secretário se ausenta por motivos de ordem particular

culação”, afirmou.
O ex-secretário avaliou
positivamente o tempo em que
geriu a pasta, assim como a
relação com o prefeito Moacyr.

“Sempre fui bem atendido pelo
prefeito, e acho que evoluímos
em muitos aspectos. Sinto não
poder concluir meu trabalho”,
ressaltou.

Conforme Ronald Cardoso,
Fadel entendeu seu pedido de
exoneração. “Ele ficou chateado, mas entendeu minhas
necessidades”, finaliza.

CONTATO COM O VÍRUS DO SARAMPO

Saúde realiza busca de pacientes
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Fundação
Municipal de Saúde (FMS) recebeu um alerta da 3ª Regional de
Saúde comunicando que um caso
suspeito de Sarampo, residente
de outro município, passou por
Ponta Grossa no sábado (11).
O paciente esteve no Sho-

pping Palladium, das 16 às
17 horas, e a partir de agora
a FMS está realizando a busca
de pessoas que possam ter tido
contato com o vírus. Devido o
local ser aberto, a FMS não tem
como levantar quem são as pessoas, por isso será necessário a
colaboração e cuidado da população.

Neste momento, a população
deve ficar em alerta e as pessoas que estiveram neste local
no horário deverão procurar a
sala de vacina mais próxima para
que as equipes possam verificar o esquema vacinal contra o
Sarampo. Será necessário levar
um documento, cartão SUS e
cartão de vacinas.

RATINHO JR EM TOLEDO
O governador Ratinho Junior
estará hoje em Toledo para o
lançamento do projeto de transformação de subprodutos da
agropecuária e da agroindústria
em energias renováveis. Serão
implantadas uma usina de biometano (combustível veicular) e
duas de geração de energia elétrica, a partir de dejetos suínos.
O governo participa por meio do
programa Paraná Competitivo,
investimentos do Tecpar e entrega
de licenças ambientais prévias.
Toda a agenda será cumprida no
Biopark, a partir das 9 horas.
RENOVABR
No twitter, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da
Operação Lava Jato, divulgou o
curso do RenovaBR. Na postagem, Deltan Dallagnoll parabeniza
a iniciativa e declara a importância
de preparar futuros representantes e administradores do país.
"Todos queremos candidatos e
equipes preparadas para fazer
leis. O curso do RenovaBR hoje é
referência. Independentemente de
posição política, é uma questão de
cidadania", escreveu.
GENERAL É O CARA!
A gestão do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim
Silva e Luna, ganhou cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro,
durante encontro em Brasília.
Bolsonaro destacou o protagonismo do general na negociação
da contratação, a longo prazo, da
potência de Itaipu pela Eletrobras
e Ande, estatal paraguaia de energia, o que não ocorria havia dez
anos. O acordo, que possibilitou
maior previsibilidade para que a
empresa honrasse compromissos, como pagamento da dívida e
royalties.
MAIS ENERGIA
O programa Curitiba Mais
Energia, de energia limpa e renovável, ganhou destaque como
estudo de caso em um site internacional de sustentabilidade. O
projeto selecionado pelo C40
entre os de outras 120 cidades
do mundo, recebe recursos de
US$ 1 milhão para estruturação.
No momento, o suporte é para a
implantação de usinas fotovoltaicas no bairro Caximba, na rodoviária e nos terminais de ônibus
do Pinheirinho, Santa Cândida e
Boqueirão.
JUIZ DAS GARANTIAS
O TJ-PR já iniciou estudos
para implementação da figura do
“juiz das garantias” nos processos
penais, uma das novidades da lei
sancionada em 2019, que define
a nova regra onde dois juízes passam a atuar no processo criminal.
O chamado “juiz das garantias”
será responsável pela etapa inicial e outro juiz assume o caso na
segunda etapa, a partir do recebimento da denúncia e abertura de
ação penal, um “juiz de instrução
e julgamento”.
OCDE
O presidente Jair Bolsonaro
comemora a possível inserção do
Brasil na OCDE, após a indicação formal feita pelos EUA. A a
organização congrega aproximadamente 80% do comércio e

investimentos mundiais. O presidente avalia que a oportunidade
vai atrair mais investimentos e
se colocar entre os países mais
desenvolvidos do mundo.
MATEMÁTICA NA PF
Policiais federais do Brasil,
em parceria com três matemáticos da Universidade da Irlanda,
publicaram artigo este mês na
revista Nature, uma das mais conceituadas publicações científicas
no mundo. No texto, detalham a
desarticulação (Operação Darknet) de uma rede de pornografia
infantil que atuava nas profundezas
da internet. O resultado foi a prisão de 182 pessoas e a derrubada
das publicações.
MERCADO DE TRABALHO
O emprego passa por uma
mudança profunda e, nos próximos dez anos, essa transformação
será radical aponta estudo da USP,
que mapeou as dez carreiras da
próxima década. São elas: saúde,
transformação digital, segurança,
inovação, educação, entretenimento, infraestrutura, socioambiental, energia e ética.
COMBATE A VIOLÊNCIA
O Ministério da Justiça passou divulgar, com acesso liberado,
os dados de homicídios dolosos
de mais de cinco mil municípios,
no portal do Sistema Nacional de
Segurança Pública. O governo
registrou nova queda nos índices
de criminalidade no País. Segundo
a pasta, de janeiro a setembro
de 2019, em comparação com o
mesmo período de 2018, houve
uma redução de 21,4% no número
de homicídios.
TENDÊNCIA DE QUEDA
A tendência de queda nos
homicídios segue a de meses
anteriores a setembro e ocorre
nos demais crimes, como estupro
(6,4%), furto de veículo (12,2%)
e latrocínio (22,2%), afirma o
Ministério da Justiça.
QUALIDADE DE VIDA
Projeções do IBGE apontam
para um salto na quantidade de
pessoas com 65 anos ou mais de
9,8% neste ano. Em 2060, cerca
de um quarto do total entrará
nessa faixa etária. O Brasil possui
um arsenal de leis que possibilitam
ao idoso a gratuidade no transporte público, vagas exclusivas,
meia-entrada em atividades culturais, acesso a remédios e pensão
alimentícia a quem não consegue
prover o seu sustento, agora, o
governo federal busca implementar políticas públicas que garantam
a inserção do idoso no mercado de
trabalho.
FORO PRIVILEGIADO
O senador Alvaro Dias (Pode)
destacou no twitter a medida,
segundo ele de caráter emergencial, de retomar a discussão
sobre o foro privilegiado. "Assim
que o Congresso iniciar seus trabalhos, vamos voltar a pressionar
os deputados a aprovar o projeto
que acaba com o foro privilegiado.
Precisamos acabar com esse privilégio que não cabe mais no mundo
atual".
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

ENTREVISTA

Divulgação

"Ser a única mulher
em um universo de
treze parlamentares
na Câmara de Castro – e, ainda por
cima, presidente
da Casa – é um
desafio e tanto",
descreve Maria de
Fátima Castro

ÚNICA MULHER VEREADORA, FÁTIMA DIZ QUE PODE DISPUTAR A PREFEITURA

Fátima revoluciona a Câmara
Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Sandro A. Carrilho
Especial para Página Um News
Em uma entrevista franca e
aberta, a vereadora presidente da
Casa de Leis de Castro, Maria de
Fátima Barth Antão Castro, sétima
legisladora em 231 anos de história, e a única mulher entre treze
vereadores, falou com a reportagem do Página Um News. Não
se omitiou quando perguntada
sobre temas espinhosos e afirmou
que está preparada para qualquer
desafio, inclusive disputar a Prefeitura de Castro em 2020.

P1 - Nesse ano você enfrentou
problemas com a Justiça quanto
a contratação de um curso para
vereadores e funcionários, inclusive, teve seus bens bloqueados. O
que houve?

......................................
P1 - Vereadora Fátima. Com
você na presidência, possibilitou
maior independência da Casa em
relação à Prefeitura?

Fátima - Bem, cada Poder
é independente um do outro. No
entanto, trata-se de uma independência relativa, haja vista que
somente com a existência dos Três
Poderes em harmonia é que se faz
possível a atividade da Administração Pública de forma satisfatória e que atenda efetivamente ao
Interesse Público. Assim, embora
os Poderes sejam independentes
entre si, e cada um exerça sua função própria, não há que se falar de
um Poder Legislativo totalmente
distante do Poder Executivo. Isso
só traria prejuízos a toda a população castrense. De modo que a
Casa Legislativa é independente,
sim! Mas, durante a minha gestão, buscamos sempre trabalhar
em harmonia e equilíbrio com os
demais Poderes.
No caso do Legislativo, isso se
dá quando se estuda, analisa, avalia e aprova ou não os Projetos de
Lei enviados pelo Poder Executivo
à Câmara. Os vereadores devem
ter liberdade para realizar esse
trabalho para que as funções precípuas do Legislativo sejam cumpridas da melhor forma possível.
Conforme os ensinamentos
do pensador iluminista Charles
Montesquieu, que inclusive foi a
inspiração para o nome da nossa
Chapa para concorrer ao mandato
da Mesa, em 2019, “tudo estaria
perdido se o Poder fosse concentrado em uma só pessoa ou um só
Poder, para que o Estado funcione
corretamente deve haver a divisão
de poderes e divisão de funções,
para que um possa fiscalizar o
outro de forma independente,
mas, ao mesmo tempo, harmônica
e equilibrada, de forma que poder
é controlado pelo próprio poder”.
No caso de Castro, quem
melhor avaliará se hoje a Câmara
está sendo mais independente ou
não em relação ao Poder Executivo será a população. Da minha
parte, posso dizer que, ao longo
do primeiro ano desta gestão da
presidência da Casa (2019), buscamos adotar medidas de contenção de despesas e de revisão de
contratos que, após análise minuciosa, concluímos que precisavam
ser renovados.
No caso dos Projetos de Lei
do Executivo, o critério é simples
e, na verdade, nada novo: nós
verificamos se eles contemplam
os interesses e as necessidades
da população. Se sim, não há por
que não aprová-los. Se não, nós
estabelecemos o diálogo entre os
vereadores, sejam aqueles que
se posicionam como situação à
Administração Municipal, sejam
aqueles que estão na oposição. E
também buscamos dialogar com o
próprio Executivo. Se for o caso,
sugerimos mudanças, alterações,
inclusões, supressões. Sempre na
intenção de melhorar as proposições da Administração Municipal.
Nesse sentido, minha equipe
e eu estamos aplicando, desde o

significa que cada vereador continuará recebendo o mesmo valor de
subsídio, mas trabalhará mais.

Presidente Fátima é a única mulher entre treze vereadores

início de 2019, ações que objetivam tornar a Câmara mais próxima da população – por meio, por
exemplo, da acessibilidade e da
mudança do horário das sessões
ordinárias para o turno da noite
– desde dezembro, elas são realizadas às segundas-feiras, às 19
horas. Desse modo, possibilitamos que as pessoas que trabalham
de manhã e à tarde – como os funcionários da Prefeitura, por exemplo – possam vir até o Legislativo.
E pensamos, também, em deixar
a “instituição” Câmara Municipal
mais presente na vida das pessoas
através de um dispositivo muito
simples: a divulgação do que existe
na Câmara em termos de serviços
e também das próprias funções do
Legislativo. E, ainda, das mudanças que estão por vir e que, com
certeza, deixarão a Câmara mais
“visível” e mais presente.
P1 - Atualmente você é a
única mulher entre 13 vereadores.
Isso ajudou, atrapalhou ou não fez
diferença?

Fátima - Infelizmente, nós
vivemos em uma sociedade que
ainda se pauta por uma cultura do
patriarcado, em que as ações dos
homens têm mais visibilidade – e
até mesmo mais importância – do
que das mulheres. Infelizmente,
ainda existe o que chamamos de
“masculinidade tóxica”, que atinge
não só as mulheres como também
os próprios homens.
O contexto de representação
feminina na nossa Câmara Municipal não é muito diferente dos
outros legislativos das três esferas
– municipal, estadual e federal –,
no qual ainda lutamos pela garantia de um mínimo de 30% de participação das mulheres, conforme
prevê a Constituição Federal.
Dessa forma, ser a única
mulher em um universo de treze
parlamentares na Câmara de
Castro – e, ainda por cima, presidente da Casa – é um desafio e
tanto. De um modo geral, penso
que mais ajuda do que atrapalha.
Obviamente, venho enfrentando
algumas resistências, mas são
pontuais de um ou outro vereador.
Como disse, de um modo geral,
o ganho tem sido maior. É, sem
dúvida, um desafio, que, de resto,
se verifica não somente durante
as sessões ordinárias e extraordinárias, como também no dia
a dia administrativo da Câmara.
Mas, nessa minha experiência de
segundo mandato como vereadora
(e, desde 2014, como integrante
da Mesa Executiva, agora como
presidente), eu quero crer que as
tensões e discussões que ocorrem
fazem parte do jogo político de

se buscar sempre o consenso e o
ponto de equilíbrio.
Não posso crer que meus colegas vereadores – todos homens – se
pautem por ações machistas para
exercerem seu papel de legisladores. No mais, como presidente do
Legislativo Municipal, tenho muito
orgulho e consciência da enorme
importância do meu trabalho para
que a “instituição” Câmara e o
papel de vereador sejam sempre
valorizados – independentemente
da questão de gênero.
P1 - O número de sessões
aumentou e o recesso dos vereadores diminuiu. Em que isso contribuiu?

Fátima - A diminuição do
recesso parlamentar ocorreu para
nos adequarmos ao que preconiza a Constituição Federal (artigo
57). Em julho de 2019, durante
o recesso parlamentar, fui a Curitiba para participar de um curso
de capacitação em que o professor
palestrante abordou a questão do
recesso parlamentar conforme a
Constituição Federal em conjunto
com o “Princípio da Simetria dos
Poderes”. Trouxe, então, para
a Câmara esse conhecimento e,
em decisão conjunta com os vereadores Antonio Sirlei Alves da
Silva (DEM), Herculano da Silva
(PSC), Cézar do Povo (PSC),
Maurício Kusdra (DC), Paulinho
Farias (PPS) e Rafael Rabbers
(DEM), propusemos, em outubro
de 2019, a redução do recesso
de 90 para 55 dias, por meio de
Emenda à Lei Orgânica, a qual foi
aprovada por unanimidade pelos
vereadores da Casa.
No final de novembro, aprovamos, também, um Projeto de
Resolução que aumentou de 36
para 40 sessões ordinárias durante
o ano e alterou as sessões legislativas, que passaram a ser realizadas
às segundas-feiras, às 19 horas,
para possibilitar a participação
dos cidadãos castrenses, já que
as sessões eram realizadas em
horário comercial, anteriormente,
impossibilitando a participação de
grande parte da população.
Tenho pra mim que os benefícios dessas duas medidas são
óbvios. Porque, uma vez que você
diminui o período de recesso parlamentar e, ao mesmo tempo,
aumenta o número de sessões,
está reforçando e destacando
o papel do vereador. Com isso,
aumenta-se, também, a sua representatividade política perante a
população.
Em termos financeiros, essa
medida resultou em uma melhor
distribuição dos proventos pagos
aos vereadores. Na prática, isso

Fátima - Após avaliações
internas, chegamos à conclusão
de que existia a necessidade de
treinamento e capacitação para
melhor desenvolvimento das atividades dos variados setores do
Poder Legislativo. Pesquisamos
diversas entidades e contratamos
a que melhor atendeu às nossas
solicitações. A participação dos
agentes públicos foi grande e acreditamos que contribuímos para
melhor desenvolvimento das tarefas de todos os participantes.
Com relação à ação impetrada
pela ONG Vigilantes da Gestão,
acreditamos na Justiça e que tudo
se resolverá de forma satisfatória,
pois, conforme o entendimento da
Assessoria Jurídica da Casa, não
houve qualquer irregularidade na
contratação realizada. Tanto é que
o próprio Juízo que proferiu a decisão liminar reconheceu o equívoco e
voltou atrás na decisão, logo depois
da divulgação da decisão na mídia.
Este reconhecimento do equívoco
pelo julgador não foi nenhuma surpresa para nós, da Câmara, pois
contamos com uma equipe jurídica
altamente qualificada. Analisamos
minunciosamente todas as contratações realizadas, tomamos sempre
a devida cautela com o dinheiro
público para que seja aplicado da
melhor forma possível e dentro da
legalidade.
Desde o início, sabíamos que
não houve qualquer tipo de irregularidade nesta contratação.
Lamentamos profundamente que
o nome da Câmara Municipal de
Castro tenha sido envolvida neste
triste episódio. Inclusive, nos causa
estranheza o fato de que a ONG
nem mesmo tentou buscar explicações junto à Câmara Municipal,
como faz costumeiramente em
outros assuntos, protocolando de
imediato a ação. Mas, como disse
anteriormente, acredito na Justiça
e que tudo será esclarecido; será
demonstrado, de todas as formas
legais possíveis, que não houve
nenhum tipo de irregularidade.
Acredito que tudo se resolverá da
melhor forma possível.
P1 - No seu primeiro ano
na presidência, você colocou um
jeito novo de trabalhar e promoveu mudanças. Você poderia falar
sobre elas e o que impactou para
os castrenses?

Fátima - Esse jeito novo de
trabalhar, como já respondi anteriormente, tem a ver com o nosso
objetivo de aproximar cada vez
mais a Câmara da população de
Castro. Mas, para que isso acontecesse, era necessário, antes,
reestruturar o Legislativo – principalmente em termos de infraestrutura.
Começamos, em 2019, pela
reconfiguração de todo o setor
de Informática. Reformulamos o
sistema de cabeamento e implantamos equipamentos e dispositivos
com tecnologia de ponta. Isso,
antes de mais nada, garantiu mais
segurança contra possíveis ataques
de hackers por meio de sistemas
antivírus e de firewall (dispositivo
de segurança da rede que monitora o tráfego de rede de entrada e
saída e decide permitir ou bloquear
tráfegos específicos de acordo com
um conjunto definido de regras de
segurança).
Toda a rede da Câmara, que
estava em situação precária, foi

reestruturada; reformulamos o sistema de circulação de dados, com
certificação válida para 25 anos.
Hoje, não existe mais risco de
queda do serviço de internet. Isso
resultou em mais segurança não
somente para a própria Câmara,
como também para os cidadãos e
cidadãs que queiram buscar informações através do site (castro.
pr.leg.br). Um dos serviços, por
exemplo, que passamos a disponibilizar foi o de busca por leis
municipais.
Além disso, melhoramos o Portal da Transparência conforme o
que determina o Ministério Público
do Estado do Paraná (MP/PR).
A partir de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), datado
de 5 de fevereiro de 2019, assinado por mim, pela procuradora
da Câmara, Dra. Patrícia Selmer,
e pelo então promotor de Justiça
Dr. Diogo de Araújo Lima, da 3ª
Promotoria de Justiça da Comarca
de Castro, nós reformulamos totalmente o Portal da Transparência
no sentido de contemplar todas as
informações sobre a Câmara e de
facilitar ao máximo o acesso a ele.
Hoje, o acesso ao Portal da Transparência pode ser feito de maneira
mais acessível e prática por qualquer cidadão ou cidadã.
Internamente, também melhoramos as condições de trabalho
para os nossos servidores com
a locação de novas impressoras,
com redução de custo por equipamento (de R$ 187 para R$ 142).
Ainda melhoramos sensivelmente
a segurança do prédio da Câmara,
com a instalação de um complexo
sistema de câmeras com vigilância
24 horas por dia.
P1 - O prefeito promoveu dois
momentos marcantes nesse ano.
O primeiro deles, quando ameaçou um castrense que quebraria os
seus dentes; em outro, contratou a
clínica da mulher de um vereador,
diga-se de passagem, sobrinho.
Porque a Câmara não fez nada em
relação ao prefeito e até mesmo a
esse vereador?

Fátima - Com relação ao primeiro momento, não entendemos
viável que a Câmara tomasse qualquer atitude, pois, conforme tem
acontecido dia após dia, várias notícias falsas (“fake news”) e especulativas circulam pelas redes sociais.
Além do mais, até onde tenho
conhecimento, essa dita “ameaça”
circulou entre diversos grupos das
redes sociais, não se confirmando
se a conversa foi editada, repassada
na íntegra ou sob que contexto ela
aconteceu. Enfim, acreditamos
que qualquer medida seria mais
produtiva se tomada pelo próprio
ofendido. Além disso, é importante
destacar que não chegou até a Casa
Legislativa qualquer pedido formal
de providências devidamente instruído com os documentos necessários à análise do ocorrido.
Sobre o segundo momento,
tomei as medidas que estavam ao
meu alcance, quando protocolei
Representação junto à Comissão
de Ética da Câmara, a qual, após
as devidas análises, entendeu que
o fato não procedia, uma vez que
o referido contrato foi rescindido
anteriormente ao pedido de providências por mim protocolado.
Além disso, a Comissão destacou
que não houve prejuízo ao erário público, tendo em vista que
nenhum pagamento foi realizado a
título da prestação de serviços do
objeto contratado.
P1 - O que você não fez nesse
primeiro ano, que pretende fazer
agora?

Fátima - Vamos continuar
a implementar as melhorias na
Câmara que começamos em

2019. Estamos com projetos
inovadores os quais, sem dúvida,
tornarão a Câmara de Castro uma
referência, pretendemos fazer
diversas alterações estruturais
tornando a Câmara sustentável
e segura. Dentro do nosso Projeto Institucional Câmara Cidadã,
está prevista a digitalização de
todas as atas do Legislativo, um
trabalho que será feito em parceria com a Universidade Estadual
do Centro Oeste (Unicentro), de
Irati. Trata-se de um trabalho de
fundamental importância para uma
instituição que tem 230 anos de
existência. A nossa Câmara é a
única do Paraná que mantém todas
as atas – mesmo as primeiras – em
perfeito estado de conservação.
Com esse trabalho, o Legislativo
de Castro se constituirá em um dos
mais importantes centros de referência histórica para a região dos
Campos Gerais, para o Paraná e
para o Brasil. Sem dúvida alguma,
esse será um dos marcos da nossa
gestão como presidente da Casa.
P1 - A presidente pretende
concorrer à reeleição para vereadora, ou está nos planos disputar
a prefeitura de Castro?

Fátima - A partir do momento
em que eu decidi pela vida pública,
lá em 2012, tive convicção de que
faria a diferença e colaboraria com
a minha cidade através da Política, mais especificamente com
o mandato de vereadora. Para
tanto, devo estar preparada para
qualquer desafio. Portanto, sim,
eu estou à disposição do meu partido e do meu grupo político, mas
principalmente da população de
Castro, para concorrer ao terceiro
mandato como vereadora.
Da mesma forma, eu estou à
disposição para disputar o cargo
de prefeita. Mas isso também
depende essencialmente da população de Castro. Nesses sete anos
como vereadora, a população já
teve a oportunidade de me conhecer melhor e também o meu trabalho. Na Política, a gente aprende
que jamais devemos dizer não a
qualquer projeto novo. E eu não
direi não se houver algum convite
nesse sentido. Mas, repetindo:
tudo irá depender da vontade da
população da minha cidade.
P1 - A saída do prefeito do
MDB enfraqueceu o partido em
Castro?

Fátima - Veja, a qualquer
partido político interessa um prefeito que já está no seu terceiro
mandato. E que, inclusive, foi
vereador e também presidente da
Câmara. Mais: que foi presidente
da Associação dos Municípios do
Paraná. A pergunta é: a saída do
atual prefeito do MDB enfraqueceu o partido? Eu penso de outro
ponto de vista. A bem da verdade, a qualquer partido também
interessa um vereador que tenha
sido eleito em primeiro mandato
e também aqueles que participam
de alguma forma do processo eleitoral. Todos que foram eleitos ou
que participam de alguma forma
são importantes para o processo
eleitoral. É claro que o MDB perdeu uma liderança extremamente
importante. Mas trata-se de um
partido muito bem estruturado na
cidade, com diretório próprio, com
uma história forte e relevante para
Castro. E está preparado para as
eleições que ocorrerão em outubro. Vai contar com candidatos a
vereador e possivelmente a prefeito. Mas é preciso lembrar que
a Política é pródiga em exemplos
que reescrevem a História. Nesse
sentido, por que não podemos,
nós, reescrevermos a História de
Castro, a partir de um caminho
político diferente?
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PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIBAGI

Kit escolar e uniformes para alunos
Divulgação

Mais de R$ 457
mil investidos
com recursos
próprios

AULAS GRATUITAS

Abertas incrições para
escolinha de futebol

Da Assessoria
Tibagi - Os pais de alunos
da rede municipal de ensino
de Tibagi terão um alívio neste
início de ano letivo. Todas as
crianças matriculadas na rede
municipal, desde o berçário até
o 5° ano, receberão um kit escolar, composto por materiais de
uso em sala de aula e também os
novos uniformes, que neste ano
contará com um par de tênis por
aluno. Foram investidos mais de
R$ 457 mil, com recursos próprios da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (Semec).
Os kits adquiridos para a
educação infantil, que compreendem berçário, maternal e os
prés I e II é formado por uma
agenda escolar, dois apontadores, duas borrachas, dois
cadernos de desenho de 96
folhas, um pacote de canetinha hidrográfica, duas colas,

Divulgação

Uniformes do berçario até o 5º ano

três embalagens de cola colorida, uma caixa de giz de cera,
duas caixas de lápis de cor,
quatro lápis grafite, duas caixas de massa de modelar, uma
pasta plástica transparente com
elástico, um pincel n°8, uma
tesoura sem ponta e uma caixa
de tinta guache.
Os conjuntos do ensino fundamental, que serão distribuídos para alunos do 1° ao 5° ano,
contam com dois apontadores,

duas borrachas, quatro cadernos com 80 folhas, um caderno
de desenho de 96 folhas, um
pacote de canetinha hidrográfica, uma cola, três embalagens
de cola colorida, uma caixa de
lápis de cor, quatro lápis grafite,
uma tesoura sem ponta, uma
calculadora e um jogo educativo. O investimento nos kits foi
de R$ R$ 159.405.00. Algumas escolas entregaram listas
de materiais para os pais. Mas,

a orientação da Semec é para
que os pais revisem os itens
pedidos e adquiram apenas os
que não estão englobados no
kit, que será entregue no início
das aulas.
A Prefeitura investiu R$
298.305.24 na aquisição dos
uniformes e dos calçados. O
conjunto completo é formado
por uma jaqueta, um tênis, uma
calça, uma bermuda e duas
camisetas.

EM PEQUENAS PROPRIEDADES

Prefeitura auxilia na produção de silagem
Tibagi - Os pequenos produtores de Tibagi, enquadrados na
Agricultura Familiar, contam com
o apoio da Prefeitura de Tibagi,
através da Secretaria Municipal
de Agricultura, para o plantio,
colheita e produção da silagem,
principal fonte de alimentação
para animais, em especial o gado
de corte e de leite. O desenvolvimento da atividade garante
economia de cerca de 30% aos
agricultores, que não precisam
contratar uma empresa privada
para executar. Em 2019, mais de
300 hectares, por todo o município, foram beneficiados. Cerca de
80 produtores rurais estão enquadrados na agricultura familiar e
podem ser solicitar o serviço.
Para 2020, a expectativa é
que a área trabalhada seja de 400
hectares, como relatou o secretário da pasta, Walmar Eidam. “Por

Divulgação

Atividade garante economia para os agricultores
ano, o produtor rural tem dois
períodos de safra de silagem, a
primeira entre dezembro e fevereiro e a segunda entre maio e
junho. Neste ano já observamos
uma procura maior dos produtores pelo serviço e esperamos um
aumento significativo no número
de hectares atendidos”, disse.
Para usufruir do serviço, é
necessário entrar em contato

com a Secretaria Municipal de
Agricultura, com pelo menos
quinze dias de antecedência, e
solicitar a máquina e a sua guia
para pagamento, que tem o valor
de R$50,00 a hora trabalhada.
Com o serviço da Prefeitura,
que oferece o maquinário e também a mão-de-obra, o pequenos
produtores garantem que a produtividade não seja comprome-

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

tida por falta de infraestrutura.
O produtor Anselmo Kostanski Neto, conhecido como
Dinho do São Bento, contatou a
Secretaria e aderiu à ajuda. “O
serviço da Prefeitura tem ajudado bastante. Porque a gente
não tem o equipamento para
fazer, então facilita para gente
à questão da silagem, que é a
comida das vacas. A gente que
está começando a luta, alinhando
todas as coisas, para comprar
todas as máquinas necessárias
fica muito caro. Então, para o
pequeno produtor, tem ajudado
muito”, contou.
Dinho espera armazenar
aproximadamente 140 toneladas da forragem verde, que pode
ser feita da trituração do milho,
capim ou sorgo. Depois de moídos, os resíduos passam por um
processo de fermentação.

Atividades para jovens de 10 a 17 anos
Tibagi - A Secretaria de
Esportes e Recreação Orientada (Sero) abriu as matrículas
para a Escolinha Municipal de
futebol, que começam já na próxima semana. As aulas são gratuitas e acontecerão duas vezes
por semana, sempre as terças
e quintas-feiras, no Complexo
Esportivo Homero de Mello.

Para realizar a matrícula, é
necessário retirar a ficha de inscrição na Secretaria de Esportes,
anexo ao Ginásio de Esportes
Quirão. É obrigatória a entrega
de um atestado de aptidão física
no primeiro treino juntamente
com a inscrição.
As atividades são direcionadas
para jovens entre 10 e 17 anos.

EM 21 DE JANEIRO

Prefeitura de Carambeí
realiza leilão de veículos
Divulgação

Quarenta lotes são ofertados
Carambeí - Os interessados em participar do leilão de
veículos e equipamentos que a
Prefeitura de Carambeí realizará
no próximo dia 21 de janeiro, às
11 horas, na Câmara Municipal,
devem realizar um cadastro prévio e on line que habilitará para
participação do certame.
“O cadastro é simples e deve
ser efetuado no link https://
www.hkleiloes.com.br/leilao/
arrematante” enfatiza o secretário municipal de Administração,
Alexandre Muller. No total, são
40 lotes com lances iniciais que
variam de R$ 350,00 a R$ 28
mil.
Entre os veículos que vão a
leilão há carros, caminhões, furgões, ônibus e máquinas pesa-

das, 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 até o dia 20 de janeiro,
das 8h às 12h e das 13h 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.
Mais informações com o
secretário municipal de Administração, pelo fone (42) 9 9990
9907.

EM PALMEIRA

Carnês do IPTU 2020 já
estão disponíveis online
Palmeira - A Secretaria de
Finanças da Prefeitura de Palmeira, já está disponibilizando o
carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 para
os munícipes palmeirenses. Assim
como no ano anterior, os carnês
são disponibilizados de duas formas: emissão através do site do
Município ou retirada na Secretaria de Finanças.
O vencimento da cota única
ou da primeira parcela do tributo
é dia 10 de março. No caso do
pagamento em cota única, o contribuinte recebe desconto de 5%
em cima do imposto. Já em caso
de parcelamento, o cidadão pode
optar por pagar em até nove vezes,
desde que a parcela não seja inferior a R$ 62,62, o Valor de Referência do Município (VRM).
De acordo com o secretário de
Finanças, Eloir José Voichicoski, “o
IPTU 2020 seguirá a mesma base
de cobrança do ano anterior, porém

terá o reajuste de 2,55%, seguindo
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC)”, destacou.
Os boletos do IPTU 2020
podem ser pagos nas agências da
Caixa Econômica Federal, aplicativos da Caixa e Caixa Aqui, casas
lotéricas credenciadas ou em
qualquer outro correspondente da
Caixa.
Como gerar o carnê do IPTU?
Para acessar os seus boletos
do IPTU basta acessar o site da
Prefeitura de Palmeira, no endereço: www.palmeira.pr.gov.br, e
clicar em “Tributos Web” na lateral direita do site. Após isso você
clica em débitos e em emitir carnê
2020. O próximo passo é inserir o
cadastro do imóvel, que consta na
matrícula (imagem anexa). Após
isso os boletos já estarão disponíveis. Confira no vídeo como emitir
o IPTU online: https://youtu.be/
rLn2SHGcBTU
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DURANTE O CARNAVAL

Casas para aluguel já podem ser inscritas
Divulgação

Turistas já estão
entrando em
contato com
a secretaria

GESTÃO 2020 - 2023

Novos conselheiros são empossados
Luana Dias
Especial para Página Um News

Da Assessoria
Tibagi - Já estão abertas
as inscrições para aluguel de
imóveis residenciais durante as
festividades do Carnaval 2020,
em Tibagi. A prática já se tornou hábito na cidade e ajuda a
suprir a alta demanda de turistas, que no período lotam os
quartos de pousadas e hotéis
do município, ao mesmo tempo
que garante uma renda extra
para as famílias locais.
As casas para aluguel serão
divulgadas pelas mídias sociais
da Prefeitura e da Setur, de
forma gratuita, mas a Prefeitura
não informa os valores dos aluguéis para os turistas. A negociação é direta entre locatário e
locador.
A Prefeitura também não
disponibiliza fotógrafo para
fazer as fotos do imóvel. É de
responsabilidade do proprietário providenciar as imagens e
encaminhar à Setur.
A secretária da Setur, Kellin

Moradias para os foliões
Ramos, ressalta que os turistas já
estão entrando em contato com
a Secretaria solicitando casas
para o Carnaval. Ela também
pede que os proprietários informem quando a casa for alugada.
“Já temos uma intensa procura
por casas, especialmente locais
amplos com espaço para mais
de dez pessoas. Aqueles que
têm interesse podem nos procurar em um dos nossos canais

de atendimento. Solicitamos
também que os proprietários
nos contatem quando alugarem
o seu imóvel, para que o anúncio
seja retirado, dando oportunidade também para outros serem
alugados”, disse Ramos.
Locatários podem procurar a Setur presencialmente,
ou através do telefone 39162150 ou ainda pelo WhatsApp
(42)988168711.

Os novos conselheiros tutelares de Castro foram empossados
na sexta-feira (10), em cerimônia realizada no Centro da Juventude Wallace Thadeu de Mello
e Silva. Os cinco conselheiros,
eleitos por voto popular em outubro de 2019, irão atuar na gestão da instituição entre os anos
de 2020 e 2023.
A principal função dos membros do Conselho Tutelar é
defender os direitos das crianças
e dos adolescentes da comunidade, além de fazer trabalho de
acompanhamento dos casos em
que este público enfrenta situações de risco ou vulnerabilidades.
Também cabe aos conselheiros o
papel de decidir, em conjunto com
órgãos como as escolas, organizações não governamentais, Poder
Judiciário e Ministério Público, as
medidas adequadas para proteção
de crianças e de adolescentes. É
um trabalho conjunto, conforme
explica a conselheira não governamental do Conselho Munici-

pal da Criança e do Adolescente
(CMDCA) do município, Suzian
Fidelix. “O Conselho Tutelar trabalha em rede, atuando junto a
todas as políticas que abrangem a
criança e o adolescente”.
Suzian também falou sobre a
importância do trabalho realizado
pelos profissionais, e do relevante
papel que a comunidade e órgãos
que trabalham com o público
atendido por eles, têm na luta
pelos seus direitos. “Primeiro é
legal destacar que foram pessoas
escolhidas pela comunidade, através de um processo democrático,
ou seja, são pessoas que representam a comunidade e que de
fato, devem defender os direitos
da criança e do adolescente. Mas
não depende só deles, o papel do
conselheiro tutelar depende muito
das parcerias, como com a rede
de educação municipal e estadual.
Para que eles possam lutar contra as tantas formas de violência
que ocorrem contra as crianças
e adolescentes, contra as negligências da família e do próprio
estado, contra a questão da evasão escolar, a exploração infantil,

entre outras situações, precisam
que estas parcerias realmente
funcionem. E estamos falando das
pessoas que vão vestir a camisa
pela criança e pelo adolescente,
porém, que muitas vezes não
serão reconhecidos pela sociedade”, destaca.
Capacitação
Antes de serem empossados,
os cinco novos conselheiros tutelares de Castro, assim como os
suplentes, passaram por processo
de capacitação, promovido pela
Secretaria Municipal da Família
e Desenvolvimento Social, em
parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
(CMDCA) de Castro.
Ao todo, foram cinco dias de
capacitação, com foco no trabalho
prático dos conselheiros e sistema
de dados que o Conselho Tutelar
usa para encaminhamentos. Os
suplentes também foram capacitados porque serão os responsáveis por ocupar a função quando
os conselheiros tiverem que se
ausentar, por exemplo, para tirar
férias ou por motivo licença.
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APÓS BONS RESULTADOS

Atletas já pensam na próxima São Silvestre
Divulgação

Em 2019 um
grande número
de castrense
participou
da tradicional
corrida

Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Depois de mais uma corrida
ao lado de cerca de outros 35
mil corredores, na São Silvestre
de 2019, os 36 atletas castrenses que participaram da prova
restabelecem sua rotina normal. O dia a dia inclui treinos
rotineiros e a preparação para
novas competições e maratonas das quais irão participar
durante o ano. Para alguns
inclusive, um dos objetivos é
justamente se preparar para o
dia 31 de dezembro de 2020,
quando ocorre a nova edição da
tradicional corrida de rua.
É o caso da atleta Elenice
Garcez. No ano passado ela

Tiago Marcondes e Helcio Alps
participou pela primeira vez da
corrida, segundo ela, também
por incentivo do esposo, Maurício Garcez, que é um dos atletas do município já habituados
a correr a São Silvestre. “Eu já
tinha ido duas vezes com ele,
mas para assistir. Ele sempre
me incentivou e dessa vez deu
certo”, destaca.

Elenice Garcez
Depois da primeira experiência, conforme descreveu a atleta,
a ideia é se preparar ao longo
do ano não apenas para desafios
locais e regionais, mas também
para mais uma edição da corrida
internacional. “Foi uma verdadeira emoção estar participando
da São Silvestre, muito gratificante. Cada um teve uma sen-

sação diferente, aproveitando
cada momento. Chegamos a
pensar que não conseguiríamos
completar a prova, mas a força
que as pessoas passam durante
o percurso é incrível, e eu com
certeza pretendo participar este
ano de novo”, ressalta Elenice.
O castrense Tiago Marcondes também esteve na São

Silvestre 2019, e assim como
Elenice, quer se preparar ao
longo desse ano para correr
novamente na próxima edição.
Os preparativos ele pretende
conciliar com treinos de rotina
e com as demais provas das
quais deverá participar. “Já
estou montando o calendário
para 2020. A ideia é focar
em algumas provas alvo, diminuindo a média de provas mensais, em média quero fazer uma
por mês. Vou participar de uma
prova de cinco quilômetros no
dia 26, e de outra em fevereiro.
Para o segundo semestre pretendo fazer pelo menos duas
meias maratonas, de 21 quilômetros, e claro, no dia 31 de
dezembro, se tudo se encaminhar, participar novamente da
São Silvestre”, destaca.
O atleta, que já participou
por duas vezes da tradicional
corrida, também comentou sobre
a vivência e sobre o incentivo
vindo dos espectadores. “Participar da São Silvestre sempre é
uma experiência incrível, a energia é contagiante, pessoas te
apoiando e aplaudindo durante
todo o percurso sempre é um

combustível, que dá ânimo para
encarar o calor de mais de 30
graus no horário da prova”.
Em 2019 Tiago concluiu a
prova em 1:00:36, ou seja, em
seis minutos a menos que em
sua primeira participação, em
2018. Com o resultado, ficou
com o segundo menor tempo,
entre os atletas castrenses que
correram nesta última edição.
“Considerando que tínhamos
aproximadamente 35 mil pessoas inscritas na prova, podemos dizer que todos os atletas
da nossa cidade estão de parabéns, independente da posição
em que cada um chegou, foram
resultados excelentes”, ressaltou Tiago.
Para ele, a corrida foi a
forma escolhida para o encerramento de um ano cheio de competições e desafios. “Uma forma
de fechar o ano de provas com
louvor e gratidão às pessoas,
empresas e amigos que sempre
nos apoiam. Sem eles não seria
possível mobilizar a todos e viabilizar a participação. Também
sou grato por poder representar
a nossa querida cidade de Castro”, finaliza.
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UM DOS PRINCIPAIS ACESSOS PARA O INTERIOR DE CARAMBEÍ

Catanduvas começa receber pavimento
Divulgação

Obra deve
levar sete
meses para ser
concluída
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Umas das obras mais
esperadas pela população de
Carambeí acaba de ser iniciada.
Trata-se da pavimentação asfáltica da Estrada do Catanduvas, cuja liberação de recursos
ocorreu em maio de 2018.
Na época, a empresa Antonio Moro e Cia Ltda foi licitada
e contratada para dar início,
a etapa de topografia chegou
a ser começada, porém, foi
necessário revisar o projeto
para ajustes. “Começamos
as reuniões com o DER para

Seis quilômetros de estrada serão pavimentadas, até no Bar do Cabelo

alterarmos o projeto, por isso
foi adiado o início da obra,
que não havia sido iniciada. A
ordem de serviço foi dada para
início no dia 6 de janeiro”,
explicou o prefeito de Caram-

beí, Osmar Blum.
Na terça-feira (14) máquinas da empreiteira já estavam na estrada dando início à
etapa de drenagem e abertura
de valetas. O projeto prevê a

pavimentação de um trecho
de seis quilômetros, entre o
início da estrada e proximidades com o ‘Bar do Cabelo’. E,
além de construção da base,
drenagem e pavimentação em

Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ), previstos
inicialmente, com a revisão
do projeto também devem ser
realizadas a instalação e travessia de bueiros e de sarjetas,
remoção e realocação de cercas em determinados pontos
e suavização de curvas, além
de sinalização horizontal e vertical. Também está prevista a
indenização de alguns proprietários, cujos terrenos sofrerão
alterações devido a obra.
O prazo para a execução
da pavimentação da estrada
previsto em contrato é de sete
meses. De acordo com o prefeito, esta é uma das obras
mais importantes a serem
executadas pela Prefeitura. “A
estrada é uma das principais
vias do município, por onde
circulam diariamente centenas
de carros e caminhões com
o escoamento da produção

agropecuária. Estamos muito
felizes com o início da obra,
que foi muito aguardada pela
comunidade, e que em breve
poderá usar uma estrada com
asfalto de qualidade”, destaca.
Apoio
Durante a entrevista,
Osmar Blum registrou agradecimentos ao deputado
Plauto Miró; secretário de
Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex, e ao governador
do estado. “Não posso deixar
de agradecer o apoio fundamental do deputado estadual
Plauto Miró, do secretário
de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex e do nosso
governador Ratinho Junior,
que nos auxiliaram para que
fosse possível o início dessa
tão importante obra para
Carambeí”, finalizou.

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.
ALUGA- SE CASA
No final da rua Benjamin Constant,
n° 1024ª, contendo 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia a e
abrigo para carro. Mais informações
com o proprietário pelo telefone:
(42) 99997-4454/ (42) 9 9125-4744.

NIKON + MALA
Vendo uma câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em perfeito estado de uso. Valor R$
1.100. Fone (42) 9 99720758. Acompanha mala e
carregador de bateria.

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso de cuidadora de
idosos e disponibilidade para trabalhar no período noturno. Interessados tratar pelo telefone: (42)
9 9868-0185.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
COF VILA MADALENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
torna público que requereu ao IAP Licença Prévia para instalação
de loteamento com 256 unidades com área total de 7,3 hectares no
Município de ARAPOTI/PR.

CRUZADAS

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
FRIZZANCO MADEIRAS & TRANSPORTES LTDA, CNPJ
04.944.080/0001-94 torna público que recebeu do IAP, a Renovação da
Licença de Operação para Serrarias com desdobramento de madeira
e transporte de cargas nao perigosas, sob n° 109719, instalada R Joao
Czekalski, 160, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaiva, Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
FRIZZANCO MADEIRAS e TRANSPORTES LTDA, CNPJ
04.944.080/0001-94 torna público que irá requerer à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva, a Renovação da Licença
de Operação, sob nº 109719, com validade até 31/03/2020 para Serrarias com desdobramento de madeira e transporte de cargas nao
perigosas instalada R Joao Czekalski, 160, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaiva, Pr.

Áries: Haverá uma gigante energia lhe influenciando durante este dia,
devendo você praticar as coisas mais
belas. Surgirão alguns problemas
para você conseguir ter uma boa relação com algumas pessoas diferentes.
Desta forma você precisará agir com
mais tranquilidade.

Libra: As ocorrências advindas de Marte irão ajudar você como
um grande apoio enquanto estiver
sentindo-se um pouco mais isolado.
Também receberá uma grande fortaleza para a sua mente devido as
atividades de Saturno em sua grande
constelação.

Touro: As tuas atrações pelas
questões materiais irão te colocar
em uma situação complicada em
relação as coisas emocionais. O que
vir da sua valorosa constelação será
muito bem influenciado por Mercúrio e desta forma pode melhorar a
sua sociabilidade.

Escorpião:
Determinadas
alterações irão ocorrer contigo e
muitas dificuldades poderão trazer
barreiras para o seu crescimento.
Sentirá muita alegria por tudo o que
vem acontecendo. A intensidade do
que você faz irá sugar muitas energias de você.

Gêmeos: Se por ventura você
demonstrar que é alguém demasiadamente forte deve manter esse posicionamento muito bem concentrado.
Faça o possível para se manter um
pouco mais tranquila e não se cobrar
em demasia. Pitadas de alegria virão
de Marte.

Sagitário: As suas ações
estarão em alguns momentos comprometidas e estranhamente associadas com problemas corriqueiros.
Irá melhorar algumas condições por
causa dos fluídos recebidos na passagem mercuriana. Afaste-se o quanto
puder das pessoas de Gêmeos.

Câncer: Se mostrará um pouco
mais frágil do que imaginava, gastando as suas energias em excesso
para conseguir chegar aonde quer.
Não obstante irá emitir bons sentimentos para todos os que te
rodeiam.

Capricórnio: No universo
astrológico a maior parte das energias irão fazer com que fique um
pouco mais ativado a sua boa energia. Conversando bastante encontrará um ponto chave para que você
melhore.

Leão: Do grande astro rei virá
uma fonte inesperada de energia
para que você possa atingir metas já
pré-estabelecidas por você. Tenderá
a agir de uma forma muito mais ativa
e promissora neste dia. Não deixe
jamais de acreditar no seu potencial.

Aquário: O seu pensamento irá
encontrar um ponto chave para superar alguns problemas de maior monta
neste dia. O que irá acontecer em
Saturno será uma atividade memorável e influenciadora em Aquário, o
que te engrandecerá bastante.

Virgem: Você notará que alguns
indivíduos farão com você coisas das
quais você imaginava não poderem acontecer neste momento. Sua
competência precisará ser melhor
estabelecida para conseguir chegar
aonde quer.

Peixes: Determinados gastos
desnecessários virão a criar algumas dificuldades para você alcançar diferentes metas. Tudo indica
que as coisas mais importantes
tendem a acontecer com você
hoje.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A. Torna público que irá requerer
ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná, a Renovação de Licença de
Operação nº: 34348 para Extração de Diabásio, instalado na localidade denominada Arrozal II Cerradinho – Município de Arapoti/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A. Torna público que irá requerer ao
IAP - Instituto Ambiental do Paraná, a Renovação de Licença de Operação nº: 28.520 para Extração de Diabásio, instalada na localidade denominada Caeté II – Município de Curiúva/PR.

COOPERATIVA AMBIENTAL DE CARAMBEI - COOPAM
CONVOCAÇAO ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
E EXTRAORDINARIA
O Diretor Presidente da COOPERATIVA AMBIENTAL DE CARAMBEI – COOPAM, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo
Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA a
realizar-se:
No dia 21/01/2020, nas dependências da Cooperativa, sito a Rua Rio
Paranapanema 782- Boqueirão – Carambei/PR, às 15 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus cooperados. Em
segunda convocação às 15:30 horas em segunda convocação com
50% mais 01 (um) de seus cooperados.
Para deliberarem a seguinte: ORDEM DO DIA:
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
1) Prestação das contas do exercício de 2019.
2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes
das insuficiências para cobertura das despesas da cooperativa.
3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal para período 2020
a 2021.
4) Eleição dos componentes do Conselho Administrativo para o período de 2020 a 2024
a) Para efeito de Verificação de "quorum" a Cooperativa possui 25
cooperados.
b) Os interessados a concorrer aos cargos sociais do Conselho Fiscal
e do Conselho Administrativo deverão compor chapas que deverão ser inscritas junto Comissão Eleitoral até as 17h00 horas do dia
10/01/2020
c) As chapas deverão respeitar o previsto no capitulo X artigos 46 a
49 do estatuto social.
d) Havendo chapa única inscrita para eleição a ordem do dia será
votada por aclamação.
e) Registrando-se mais de uma chapa a concorrer eleição do Conselho Fiscal ou do Conselho Administrativo a votação acontecerá
através de cédulas para votação por voto secreto.
ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA
1) Alteração do Estatuto Social.
Carambei, 06 de Janeiro de 2020.
Cleide Aparecida de Oliveira
Diretora Presidente
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ÔNIBUS X CARRO

Acidente mata cinco da mesma família
Divulgação

No mesmo dia,
colisão mata
motociclista
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEW

Palmeira - Tragédia que
matou cinco pessoas da mesma
família, comoveu dezenas de
pessoas na tarde de quinta-feira
(17). A colisão envolveu um
carro e um ônibus no Km 199
da BR-277, em Palmeira.
Conforme relatos da Polícia Rodoviária Federal (PRF),
o acidente aconteceu em uma
curva no trecho entre as cidades
de Palmeira e Irati, por volta
das 14h30. Em relatório, os
militares informaram que “o que
indica é que o carro aquaplanou,
rodou e invadiu a pista contrária. O ônibus vinha sentido Irati,
reduziu a velocidade, mas não
conseguiu evitar o impacto".
Além disso, no momento do acidente estava garoando, e que o

Todos os cincos ocupantes do carro morreram ainda no local do acidente

carro das vítimas estava com os
pneus sem condições de uso.
As vítimas são Jefferson
Cadrenal, de 36 anos; a esposa
Sandra Carneiro Cadrenal, de
40 anos; os dois filhos Gustavo
Carneiro Cadrenal, de 14 anos
e Walesca Carneiro Cadrenal,
de 10 anos; além da irmã do
condutor, Gabriela Cadrenal
Mendes, de 17 anos. Todos
morreram na hora e tiveram

seus nomes divulgados após
serem encaminhados ao Instituto Médico Legal para exames
de autópsia.
Conforme a PRF, 31 pessoas estavam no ônibus e alguns
ocupantes tiveram escoriações
pelo corpo, mas ninguém se
machucou ou precisou ser encaminhado para o hospital. Em
entrevista a um site de notícias,
um dos ocupantes do ônibus,

Elvis Heitkoetter Watrick, disse
que estava voltando para casa
do trabalho com a mãe, a irmã e
o cunhado.
"Estávamos colhendo cebola
em Palmeira e indo para casa,
em Teixeiras Soares. Muita
gente entrou em choque por
causa do susto", contou.
Já o motorista do ônibus,
Leandro Ruppel, muito triste
lamentou o ocorrido. "Não

deu tempo de nada, foi muito
rápido. Segurei o máximo que
deu, quase consegui parar o
veículo, mas a colisão foi inevitável", afirmou.
Mais um óbito
No mesmo dia, às 21h45,
no KM 263 da rodovia, a PRF
atendeu mais um acidente com
vítima fatal, desta vez, a colisão
foi do tipo transversal, envolvendo uma motocicleta e um
carro.
O motociclista de 53 anos,
identificado como Renato Ferreira, deu entrada do IML às
3h17 da madrugada de sextafeira (17). Ele chegou a ser
levado à Santa Casa de Irati,
mas não resistiu aos ferimentos.
O condutor do carro Pálio,
um homem de 38 anos, saiu
ileso.
De acordo com informações
da polícia, a motocicleta seguia
sentido Irati e ao sair da rodovia, obstruiu a passagem do
automóvel, que seguia sentido
Prundentópolis.

SOB INVESTIGAÇÃO POLICIAL

Primeira tentativa de homicídio é registrada
Depois de ter registrado a
primeira morte de 2020, em 4
de janeiro, a equipe de Investigação da Polícia Civil de Castro procura agora a motivação e
autoria da primeira tentativa de
homicídio do ano. Segundo os
registros a vítima, um homem
de 57 anos, foi atingida por
tiros.
A situação foi registrada
pela Polícia Militar na noite de
quarta-feira (15) na localidade
de Santa Clara, mais especificamente na Estrada dos Agos-

tinhos, por volta das 19 horas.
A vítima, que não teve o nome
revelado, pode ter caído em
uma emboscada, já que afirma
para a polícia que não tem ideia
de quem pode ter efetuado os
disparos, que o acertaram no
rosto e na perna direita.
Pessoas que passavam pelo
local e escutaram os disparos
acionaram a Polícia Militar, que
avisou a equipe do Corpo de
Bombeiros. Os socorristas realizaram os primeiros socorros
na vítima ainda no local e depois

Investigação
Quando indagada pelos
policiais sobre o crime, a vítima

revelou aos policiais que não
conhece o autor do crime e
também não revelou possíveis
motivos para o ocorrido. No
momento que foi informada, a
PM realizou buscas pela região,
mas não encontraram nenhum
suspeito.
Em conversa com o policial
civil Ricardo Santos, que está
à frente das investigações ele
afirmou que um inquérito sobre
o caso foi aberto e que a vítima
será interrogada na sede da 43ª
Delegacia em Castro para mais

esclarecimentos sobre o caso.
Câmeras de segurança também serão analisadas, assim
como a vizinhança será interrogada. Porém, até o momento
a autoria e motivação do crime
ainda são desconhecida pelos
policiais.
Qualquer informação que
possa ser relacionada ao caso
e ajude a Polícia a encontrar o
responsável pode ser repassada
sob sigilo para a Polícia Civil
de Castro pelo telefone (42)
3232 1192.

CASTRO E REGIÃO

NA BOA VISTA

PM apreende mochila
com drogas e arma
Divulgação

Crack, cocaína, maconha e LSD apreendidos
Ponta Grossa – Polícia Militar de Ponta Grossa
apreendeu na madrugada de
terça-feira (16) uma mochila
com grande quantidade de
drogas. A situação aconteceu no bairro Boa Vista em
Ponta Grossa.
Conforme o relato policial, a equipe realizava patrulhamento Rua Centenário do
Sul quando passaram por
uma residência onde havia
aglomeração de pessoas e
som alto. Ao chegar mais
perto do local para ver o que
estava acontecendo, os militares avistaram um homem
correndo com uma mochila
pela parte dos fundos da
casa, ao perceber a presença dos policiais, ao sair
correndo o homem derrubou
uma mochila no chão.
Diante da situação os
policiais iniciaram diligencias e deteram o suspeito, ao

ele precisou ser encaminhado
a Unidade de Pronto Atendimento – 24 horas (UPA).
A redação do Página Um
News entrou em contado com
a UPA, mas funcionários relataram que a vítima não estaria
mais na unidade. A última notícia que se sabe sobre o homem
é que até hoje de manhã ele
estava internado.

verificar o que tinha dentro
da mochila, a polícia encontrou 137 gramas de maconha, 10 pinos de cocaína,
nove embalagens com cocaína, 33 pedras de crack, 21
pontos de LSD, um frasco
de lança perfume, além de
um simulacro de arma de
fogo e munições dos calibres
22 e 38.
Dentro da residência, a
PM encontrou duas balanças
de precisão, três celulares e
dinheiro.
O dono da residência e
o homem que estava com a
mochila foram presos e levados para a delegacia para
prestar depoimentos.

Além da droga
foram pegas
balanças

Três casos de violência contra mulher
A violência está presente
cada vez mais na vida da sociedade, dentre elas a mais preocupante é a violência doméstica
contra a mulher. Este tipo de
violência ocorre, na maioria das
vezes no âmbito familiar e principalmente, dentro da própria casa
da vítima.
A violência doméstica é um
ato inaceitável perante nossa
sociedade, e é caso de polícia,
porém, esse fator não faz os
homens pararem de ter esse tipo
de comportamento, pelo contrário, a cada dia mais registros
sobre essa prática.
Quanto mais relatamos esse
casos, mais eles aparecem.
Desta vez, a Polícia Militar da
região registrou três situações
no mesmo dia. Todos os relatos aconteceram na quarta-feira
(15). Um deles em Castro, outro
em Ponta Grossa e o terceiro em
Telêmaco Borba. Os três casos
tem incomum a prática pelo companheiro da vítima.
Castro
A Polícia Civil de Castro,
com apoio da Guarda Municipal,
prendeu um indivíduo que golpeou sua esposa, com um pedaço
de madeira.
Segundo o relato, a vítima
procurou a delegacia para registrar o ocorrido, mostrando
inclusive um corte profundo na
cabeça. Diante da situação foram
iniciadas as diligências e localizado o autor na área central
do município. Ele foi preso em
flagrante e encaminhado a 43°
DP de Castro, para as medidas
cabíveis, porém, em obediência
ao contido no artigo 38 da Lei
nº 13.869/19 (Lei de Abuso

Divulgação

CRACK E MACONHA

Mais um é preso
por tráﬁco de
drogas em Castro
As apreensões de drogas continuam em Castro. Passaram-se apenas 16 dias de 2020 e as prisões
por tráfico se repetem pelo menos
duas vezes na semana. Na noite de
terça-feira (14) mais um homem foi
preso no Bairro Água Suja.
De acordo com informações
policiais, o suspeito foi flagrado
com drogas na Avenida Prefeito
Ronie Cardoso. Com ele, a polícia apreendeu 55 gramas de crack
fracionados e mais cinco pedras da
mesma droga. Questionado sobre
ter mais substâncias escondidas em
casa, o homem levou os policiais
até o seu endereço na região do
Abapã e lá, encontraram mais dois
quilos de maconha, uma espingarda
adaptada calibre .22 e dinheiro.
O suspeito, que não teve o
nome e nem as iniciais divulgadas,
foi levado imediatamente à Delegacia de Polícia de Castro, onde
prestou depoimentos sobre a procedência da droga encontrada, o
caso foi caracterizado como tráfico
de drogas.

PONTA GROSSA

Homem é preso
por não
pagar pensão
Ponta Grossa – Homem foi
preso na tarde de quarta-feira
(15) em situação desigual pela
Polícia Militar de Ponta Grossa.
Isso porque estava tentando ajudar a separar uma briga de casal,
porém tinha um mandado de prisão em seu desfavor.
Segundo o boletim da PM,
os policiais foram acionados
para controlar uma briga na rua
Rio Iguaçu, em Uvaranas. Ao
chegar no local, o homem que
havia começado a confusão havia
fugido, foi então que a equipe
conversou com a pessoa que solicitou o apoio policial.
Quando o nome da pessoa foi
procurado no sistema da polícia,
as autoridades perceberam que
havia uma mandado de prisão
contra o homem. O mandado, de
acordo com as informaçoes foi
expedido pelo Juiz da Vara Criminal de Tibagi, a causa era por não
pagamento de pensão alimentícia.
Diante da situação, o homem
de 51 anos, que não teve o nome
divulgado, foi preso e encaminhado
para a 13ª Subdivisão Policial para
as medidas pertinentes ao caso.

EM TELÊMACO BORBA

Prisão em Castro aconteceu em conjunto com a Civil e a GM
de Autoridade), a Polícia Civil
encontra-se impedida de divulgar os nomes, iniciais e fotos do
suspeito.
Ponta Grossa
Na vizinha Ponta Grossa,
uma mulher conseguiu chamar a
Polícia Militar depois de ter sido
agredida pelo marido O caso foi
registrado na rua Marco Pereira,
no bairro Contorno.
Em relatório os militares contaram que o homem, de 32 anos,
agrediu fisicamente a esposa
após uma discussão do casal.
A vítima conseguiu parar as
agressões e rapidamente acionou a PM, contando sobre o que
estava acontecendo.
A equipe conseguiu chegar a
tempo e ele foi preso por lesão
corporal e violência doméstica.
Telêmaco Borba
Já em Telêmaco Borba, o
caso foi sangrento. Um homem
foi preso depois de esfaquear a

namorada. Segundo a Polícia
Militar o caso aconteceu na rua
Rio Iguaçu, na Área 3. “A mulher
ligou pedindo ajuda, depois que
foi atingida por golpes de faca,
nos dedos da mão” contaram os
policiais.
A vítima contou aos militares
que tentou se separar do namorado e o homem não aceitou o
término do relacionamento. Ele
teria escondido o celular dela e
quebrado vários objetos na residência que os dois moravam.
Quando ela saiu para comprar
um novo telefone, avistou o ex,
enquanto estava no ponto de
ônibus, esperando o coletivo. O
homem apareceu e tentou esfaqueá-la nas costas, mas como
ele estava embriagado, a mulher
conseguiu segurar o braço dele,
o agressor acabou acertando
uma facada em uma das mãos.
A vítima foi encaminhada
para atendimento hospitalar e o
homem foi preso por lesão corporal e violência doméstica.

Dois ﬁcam
feridos em
colisão lateral
Telêmaco
Borba – No
final da tarde de segunda-feira
(15) equipes de socorro foram
acionadas para atender um acidente registrado na PR-160, em
Telêmaco Borba. De acordo com
o relatório da Polícia, duas vítimas
precisaram ser encaminhadas ao
Hospital Doutor Feitosa.
No registro, dois homens
foram encaminhados ao hospital,
após a colisão de dois carros. O
condutor de um veículo Renault
Sandero ficou preso nas ferragens
do carro e precisou que e o Corpo
de Bombeiros cortasse o veículo
para sua retirada. O motorista, de
43 anos, teve ferimentos moderados. Junto com eles, outras duas
pessoas que estavam no mesmo
carro não se feriram.
Já o condutor do outro automóvel, um modelo Meriva, que
também foi atendido pelos bombeiros sofreu traumatismo cranioencefálico e levado ao hospital.
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Divulgação / Fabiana Guedes

A belíssima Maria Clara de Oliveira comemorou a
chegada de seus 16 anos de idade no último dia 16
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Presença marcante nos eventos
Graduada em Educação Física, Fabíola
badalados de Castro, os namorados
Alves tem estado à frente da criação,
Thays Victoria de Souza e Rodrigo Furquim coordenação e ensaios de coreografias
especiais para debutantes e noivos
que querem arrasar em suas festas. No
clique, a bela com seu eleito Matheus
Henrique Rodrigues Marcondes

17/01

Divulgação / Daniel Calvo

A luz da espera da pequena
Maria Eduarda, muita alegria
para os pais, Cláudia Maria
Trappel e Rogério dos Santos
Campos. Lindo ensaio de
gestante produzido pela
equipe Daniel Calvo Fotografia
Divulgação

Divulgação

Lucas Renan Babi
Ariana Zadhi de Moraes
Lissa Shimada
José Carlos Regatiere
(Beira Rio Churrascaria)

O rei das carnes em Castro, José Carlos Regatiere
(leia-se Beira Rio Churrascaria), recebe nessa sexta-feira
(17) os parabéns pelo seu aniversário. Os cumprimentos
são de toda a equipe do Página Um News

18/01

Ariana Mileski
Júnior Vacherski
Agleise Mara Bonevialle
Alessandra Apº de Oliveira
Evelyn Correia Silva
José Gobbo
Lorrayne Barrionuevo
Wall Barrionuevo
Mauri Cozin

Roupa com 50% de
desconto à vista

Divulgação

20/01

Alessandro Both
Mariana N. Cardoso
Robinson Silva Alexandre
Vânia Camargo Iuchsch

Em tempo de parabenizar a
inauguração da loja Mundo Encantado
Kids, de Carambeí, comemorada em
23 de dezembro, com direito a bolo e
doces. Parabéns a proprietária Adriana
de Araújo Nascimento e equipe

Divulgação / Arquivo Pessoal

19/01

Alexandre Madalozzo
Marilene Machado
Solange Plovas
Alisson Fernando
Tiara Massaneiro
Vereador Paulo Valenga
(Câmara de Carambeí)

Cheia de
alegria,
Danni Rofer
comemorou
na quartafeira (15) a
passagem
de seu
aniversário.
Felicidades!

Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!
*6

x nos cartões de crédito
EM NOVO ENDEREÇO!!!

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

