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700 retornam

Com a proximidade da volta às aulas é bastante comum encontrar pais e mães
de alunos sofrendo com o preço dos materiais escolares, e reféns de listas abusivas, que incluem até o material de limpeza das escolas. De acordo com o Procon,
porém, não existe nenhuma obrigatoriedade de os pais arcarem com todas estas
despesas, além disso, sempre que houver dúvidas quanto à necessidade de compra
página 6
de determinado produto, os pais podem questionar a escola.

GRUPO
EXALTA SERÁ
ATRAÇÃO
DO CARNAVAL
DE TIBAGI NO
DIA 22 DE
FEVEREIRO
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rangel sofre ameaças
Mais uma tragédia na BR- 277 mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal.
Desta vez, três pessoas morreram no km 307 da rodovia, em acidente provocado por
uma carreta bitrem. Duas, das vítimas fatais eram da mesma família. O acidente foi
registrado na tarde da quarta-feira (22). Conforme as informações repassadas pela
polícia, tudo indica que a carreta tenha perdido o controle pela falta de freios, invapágina 7
dindo a pista contrária, atingindo um Pálio e uma caminhonete Ranger.

38 unidades educacionais em castro

Alunos retornam às aulas dia 5
Em Castro as aulas das redes municipal
e estadual começam no dia 5 de fevereiro.
Neste ano, a rede municipal conta com mais
de oito mil alunos matriculados. Ao todo,
são 38 unidades, entre as quais, 14 Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs),
seis escolas do campo e 18 escolas na zona

na segunda-feira

Divulgação

Câmara de Castro
abre edital para
concurso público
A Câmara Municipal de
Castro vai abrir, na segundafeira (27), edital de concurso
público para preenchimento
de duas vagas de técnicoadministrativo em seu quadro
de servidores. Outro cargo
– de contador – não deverá
ser preenchido, em um primeiro momento, e entrará
para o cadastro de reserva
do Legislativo. As inscrições
deverão ser feitas somente
página 3
pela internet.

RECADASTRAMENTO

Secretaria
de Educação
convoca pais

urbana e distritos castrenses.
Pais que desejarem matricular seus filhos
no Ensino Fundamental ou períodos de
Educação Infantil, ou mesmo transferir o
aluno de unidade, poderão realizar o procedimento nas próprias escolas, a partir do
primeiro dia de aula deste ano. É conside-

Divulgação

em jaguariaíva

Ratinho Junior diz que
vai focar em inovação
Divulgação

OPERÁRIO SOFRE PRIMEIRA
DERROTA FORA DE CASA

SURPREENDIDOS POR
ANIMAIS PEÇONHENTOS
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apoio ao 'aliança pelo brasil'

Aline reúne lideranças em Castro e PG
Divulgação

A Prefeitura de Carambeí,
por meio da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, promove
recadastramento das crianças
que se encontram na fila de
espera da educação infantil no
município. O recadastramento
objetiva atualizar a listagem de
espera, para obter a real demanda e direcionar as crianças para
página 4
matrícula.

Policiais civis e
Guarda Municipal
prendem Fugitivo
da cadeia
página 7

rado como Educação Infantil o período de
vida escolar que atende, pedagogicamente,
crianças que têm entre zero e seis anos
de idade. Já o Ensino Fundamental compreende a fase que vai do 1º ao 9º ano,
atendendo crianças dos seis aos 14 anos
página 5
de idade.				

Evento terá palestras e coleta de assinaturas, disse a deputada

A deputada federal Aline Sleutjes e apoiadores do
Aliança pelo Brasil irão realizar
evento em Ponta Grossa e outro
em Castro, neste sábado (25),
para reunir lideranças políticas
da cidade e região e pessoas
que desejam apoiar o novo
partido.
De acordo com a parlamentar, a primeira parte do
encontro será mais política
do que partidária, sendo uma
oportunidade para o diálogo
entre ela e pessoas que comparecerem. “Todas as lideranças
de municípios que eu estou atendendo no Paraná estão sendo
convidadas, assim como amigos
e aliados, mas qualquer pessoa
pode participar.
página 3

Ratinho Junior entrega 200 casas a famílias de Jaguariaíva

Duzentas famílias de Jaguariaíva receberam nesta
terça-feira (21) as chaves da
casa própria. A inauguração
do conjunto habitacional e a
entrega das chaves foram feitas

pelo governador Carlos Massa
Ratinho Junior. Os investimentos somam R$ 15 milhões e
foram liberados por meio do
Fundo de Arrendamento Repágina 3
sidencial (FAR).

r$ 13,47 milhões

Sicredi fecha com
resultado recorde
Divulgação

Diretoria Sicredi apresenta números

Pouco mais de um quarto
(25,4%) do resultado de R$
52,9 milhões obtido pela Sicredi Campos Gerais PR/SP
em 2019 – o equivalente a R$
13,47 milhões – serão distribuídos aos associados por

meio do pagamento dos juros
de capital (que foram creditados nas contas em novembro)
e das chamadas sobras, que
dependem da aprovação das
assembleias para definir o seu
página 4
destino.		
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EDITORIAL

Eu sou o mês primeiro,
O cálido Janeiro!
Ouvi minha canção!
Dou festas e presentes…
E os corações contentes,
Quando apareço, estão.
Quando apareço, os sinos
Começam cristalinos,
A erguer o alegre som.
Trago para as crianças
Afagos, esperanças,
E festas de Ano-Bom.
Mas, se a alegria espalho,
Desejo que o trabalho
Vos possa reunir:
Meses, eu vos saúdo!
Eu sou o mês do estudo:
As aulas vão se abrir!

ALIANÇA PELO BRASIL
Assim como em um casamento, os noivos
precisam ter pensamentos iguais e seguir o
contrato até que a morte os separem. Na política também é quase isso, apesar que muitos
matrimônios não chegam a durar sequer o primeiro ano. No caso da deputada Aline Sleutjes,
que comanda nos Campos Gerais a missão de
viabilizar o Aliança pelo Brasil nessa sexta-feira
e sábado, o casamento com o futuro partido do
presidente Bolsonaro já vem desde o ano passado e promete durar muito tempo!

CORO DAS CRIANÇAS:
Saia da roda o mês primeiro!
Prossiga a dança jovial!
E entre na roda Fevereiro,
Que é o belo mês do Carnaval!”

Informe Publicitário

KARINA

DE

A eficácia da oração da madrinha

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

* Ângela Abdo e Laila Cristina

Sandro A.
Carrilho

Carne Vermelha
Negócio da China
Lembra irmãos Zappe Ltda

FRANS SAI
Após duas décadas e
meia, ou quase isso, a Cooperativa Castrolanda mudará
de comando. Sai Frans
Borg e muito provavelmente
assume Willem Bouwman,
com Armandinho Carvalho de
vice. A chapa de consenso foi
definina em pré-assembleia
realizada na tarde de terçafeira (21), e deverá ser confirmada em assembleia a ser
realizada no próximo mês.

A “Soberana” Casa de Carnes dos Irmãos Zappe, foi uma
“Rainha” que teve como o centro do universo dos Embutidos, o
Rei, inigualável, “Salame Rosa”, que ganhou destaque na empresa
e na população castrense. O referido produto era produzido de
forma artesanal nos primeiros dias da semana.
Depois de temperado e preparado era comercializado pelo
colaborador Maninho, na sua histórica balança de precisão, uma
das ferramentas compartilhadas com outros funcionários.
Hoje, o esplendor da carne é o preço alto que ganha destaque
na imprensa nacional e incentiva a diminuição do consumo da proteína bovina todos os dias.
O preço alto da carne não é o fator negativo de reclamações,
pois, o mundo jamais parou um instante para acompanhar a sua
evolução e o aumento da população que cada dia é diferente.
Estas transformações são as ferramentas que controlam a concorrência de mercado e manipulam os preços, menor oferta, maior
preço e vice-versa.
As marchas e contramarchas do mercado global geram situações atípicas e exigem solução atípica.
Não existe fórmula mágica, a lógica está na oferta e buscar
alternativas, para atender as necessidades básicas, ou cortar os
excessos na crise.
* Uma reflexão, a carne de hoje é forte e o churrasco quente
do espeto de alguns brasileiros vai sentir na carne e ficar com
menos gordura.

MOACYR E GERSON
O vereador Gerson Sutil,
acompanhado do prefeito
Moacyr Fadel, manteve na
manhã de quinta-feira (23)
encontro com a deputada
Mabel Canto, para alinhar a
sua saída do PSB e entrada
no PSC. Com os olhares voltados para as eleições municipais, Gerson pavimenta sua

candidatura a vice e coloca
o seu nome a disposição do
prefeito que tem Alvaro Telles
como atual vice.
ALIANÇA PELO BRASIL
Enquanto se busca assinaturas para viabilizar a criação do Aliança pelo Brasil, a
deputada Aline Sleutjes realiza dois importantes encontros nos Campos Gerais. Na
sexta-feira (24) em Ponta
Grossa, na companhia de
Keyla Ávila e aliados, e no
sábado em Castro. Muitos
dos candidatos a vereador
sairão desse encontro.
ÚLTIMAS: * Depois
de passar boa parte de suas
férias no litoral, prefeito
Moacyr Fadel se prepara para
viajar ao exterior. * Câmara
de Castro abre concurso para
contratação de funcionários.

É muito gratificante receber um convite
para ser madrinha de uma criança, é um
sinal da confiança dos pais. Por isso, precisamos entender a responsabilidade quando
dizemos ‘sim’ a esse convite.
A madrinha se torna uma mãe espiritual
da criança nesse exercício de amor, e assume
um compromisso perante Deus: deve transmitir ao afilhado (a) o sentido da fé, à medida
que ele vai crescendo. O batismo é apenas o
início de uma vida cristã e plena.
A missão da madrinha é colocar o afilhado nas mãos de Deus. Com toda certeza,
Ele lhe dará todas as graças necessárias para
acompanhar seu afilhado no caminho da fé
que o próprio Senhor o convidou a trilhar.
Ela representa a família do afilhado em caso
de falta física ou de fé. Também representa
a comunidade, a diocese e a igreja universal
que acolhe; representa e dinamiza as ações
pastorais, que acolhe o novo membro na fé,
e forma o Corpo místico de Cristo.
Por mais gostoso que seja presentear
um afilhado com aquele brinquedo que ele
tanto quer, o melhor presente que podemos
dar a ele é um acompanhamento sincero
da sua vida espiritual e da sua relação com
Jesus. Temos o papel de ensinar e acompanhar nossos afilhados a trilhar os passos da
fé cristã no catecismo, e o nosso testemunho
de vida é fundamental para iluminar a vida do
afilhado em seu caminho cristão.
A madrinha tem autoridade espiritual
sobre seu afilhado. Apesar de, muitas vezes,
a autoridade ser vista como algo que impõe
ou pressiona, ela é, na verdade, uma maneira
de dizer que há respeito, sabedoria e propriedade no que fala. Por isso, a autoridade
espiritual deve ser entendida como a atuação
da madrinha frente à vida espiritual do seu

afilhado, que, muitas vezes, está fraca. Ensinar um afilhado a rezar, a falar com Deus e a
ser bem próximo de Jesus é a maior herança
que podemos deixar.
Para cumprir sua missão com maestria, é importante a madrinha criar laços
de amor fraterno com o afilhado, mas também com seus pais e irmãos. É preciso ter
tempo juntos. Somente assim será possível
acompanhar seu desenvolvimento como ser
humano e cristão. Por tudo isso que falamos
até agora, a madrinha tem por obrigação
rezar pelo afilhado e apoiar a família para
que a criança tenha uma formação religiosa
com base sólida.
Uma dica para você começar a rezar
mais por seus afilhados é a “Oração da
Madrinha” e o “Terço pelos Afilhados”, que
estão no livro “Dindas que oram pelos afilhados”. Peça a Deus que o afilhado seja uma
pessoa de fé, de bem e de caráter, e que,
quando adulta, possa servir de exemplo para
outras pessoas. Peça ao Espírito Santo força
na caminhada do afilhado, para que seus pés
não vacilem. Peça à Virgem Maria que interceda por ele, e aos anjos, que o protejam
todos os dias.
* Ângela Abdo é fundadora e coordenadora nacional do Movimento “Mães
que oram pelos filhos” e assessora no
Estudo das Diretrizes para a Renovação Carismática Católica (RCC) no
Brasil. É articulista do canal “Formação” do Portal Canção Nova (formacao.cancaonova.com) e autora de livros
pela Editora Canção Nova.
* Laila Cristina é coautora do livro
Dindas que Oram pelos Afilhados,
lançamento da Editora Canção Nova

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

17/01 - Dia da Constituição / Previdência Social / Aposentados /
Instituição do Casamento Civil no Brasil
25/01 - Criação dos Correios e Telégrafos no Brasil (1663)
Dia do Carteiro / Fundação de São Paulo (1554)
26/01 - Dia da Gula
27/01 - Dia da Elevação do Brasil Vice-Reinado (1763)

ASSINATURA

Resenhas rápidas e radicais
que poder é esse? Ele existe de fato?
Resenhas rápidasMas
e radicais

Eu amo a teledramaturgia ! Nossa referencia nacional e internacional ! Sou da sociedade contemporânea do
Brasil! Tenho o hábito de todo dia, obedecer o horário da novela ! Eu só vou dormir “depois da novela das oito”,
Mas que poder é esse? Ele existe de fato?
ou deixo para ir ao banheiro “depois da novela”! Esta lógica maluca que combina tudo tornou minha vida uma
Eu amo a teledramaturgia ! Nossa referencia nacional e internacional ! Sou da sociedade contemporânea do
aventura
fantasiosa...
Logo
misturo
a trajetória
personagens
então
discuto
com
segurança
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minha
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uma
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fantasiosa...
Logo
misturo
a
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dos
meus
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favoritos
e
então
discuto
com
segurança
a o
“política e outras polêmicas nacionais”!. Esta relação complexa me impressiona - não sei se sou mais eu ou
“política e outras polêmicas nacionais”!. Esta relação complexa me impressiona - não sei se sou mais eu ou o personagem da novela... Discutindo, com minha emissora
personagem
da para
novela...
Discutindo,
com
emissora
favorita,
novos
rumos
para
País
! Mas
eu ando
com
favorita, novos rumos
o País ! Mas
eu ando com um
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frente e outro
atrás, aprendendo
rápido,
sou um velho
guerreiro
queoainda
gosta
das novelas
antigas...e
torço
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do meu atrás,
tempo, como
a Regina Duarte
e o Tarcísio
tomamguerreiro
decisões e suas
palavras
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pois nos antigas...e
prometem
um
pésempre
na frente
e outro
aprendendo
rápido,
souMeira,
umque
velho
que
ainda
gostanosdas
novelas
escapar de um precipício cultural e televisivo e então me sinto cada vez mais imparcial no trato com as novelas ! Agora posso separar a fantasia das realidades que me
torço
para
do meu
tempo,
Regina
Duarte
e oeu!Tarcísio
Meira, que tomam decisões e suas
forçam sempre
mudar de canal
paraestrelas
ver vingar minha
esperança
no futurocomo
do País...aEureka!
agora
eu sou mais
Brasil!
palavras felizmente nos ajudam pois nos prometem escapar de um precipício cultural e televisivo e então me
sinto cada vez mais imparcial no trato com as novelas ! Agora posso separar a fantasia das realidades que me
forçam mudar de canal para ver vingar minha esperança no futuro do País... Eureka! agora eu sou mais eu! Brasil!
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Previsão do Tempo - Castro*

Dia
24/01
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luana.m.dias@hotmail.com
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sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

Temperatura
23

Umidade

ºC

14 ºC

96%
53%

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

Sábado
25/01

27

ºC

13 ºC

96%
47%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
26/01

29

ºC

14 ºC

88%
45%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

27/01

REDAÇÃO

Clima

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com

30

ºC

17 ºC

82%
41%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 23/01/2020
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APOIO AO 'ALIANÇA PELO BRASIL'

Aline reúne lideranças e seus aliados
Divulgação

Evento promete
reunir lideranças
políticas de
toda a região
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A deputada federal Aline
Sleutjes e apoiadores do partido
Aliança pelo Brasil irão realizar um evento em Castro neste
sábado (25), para reunir lideranças políticas da cidade e região
e pessoas que desejam apoiar o
novo partido. O evento será realizado no Salão de Festas Iatamara
(Rua Caetano de Moraes, nº
385, Jardim Araucária II), entre
13 e 18 horas.
De acordo com a parlamentar,
a primeira parte do encontro será
mais política do que partidária,
sendo uma oportunidade para o
diálogo entre ela e pessoas que
comparecerem. “Todas as lideranças de municípios que eu estou
atendendo no Paraná estão sendo
convidadas, assim como amigos
e aliados, mas qualquer pessoa
pode participar, não precisa de
inscrição, pode chegar um pouco
antes das 13 horas, conversamos,
assiste às palestras, e depois
participa do evento do Partido.
Também será o momento em que
vamos iniciar os planos para as
eleições municipais do meio do
ano. Será uma reunião muito proveitosa para a população e para
todos que almejam iniciar na polí-

Evento terá palestras e coleta de assinaturas, disse a deputada
tica”, destaca Aline.
Conforme mencionado pela
deputada, ao longo da tarde
serão realizadas palestras para
o público presente. Os convidados para palestrar no evento
são o advogado e especialista em
Direito Eleitoral, Davi Katzenwadel, o sócio-fundador da agência
TZU Marketing Político, Marcos
Villanova de Castro e a palestrante Dani Amaral. “A palestra
do Marcos será sobre marketing político, a do Davi sobre
questões jurídicas, e a outra, da
Dani, será motivacional. É uma
palestra muito bacana que eu já
tive a oportunidade de assistir”,
ressalta.
Enquanto estiverem ocorrendo
as palestras, Aline deve se reunir

com as lideranças, e depois, às 18
horas, começa a parte do evento
do partido Aliança pelo Brasil.
Essa etapa será voltada para a
coleta das assinaturas de apoiadores. “É a parte mais funcional do
dia, e eu também aguardo muitas
lideranças para esse evento. Prefeitos, vereadores e apoiadores de
outros municípios também virão,
e todos os pré-candidatos a vereadores que nós lançaremos estarão lá. É importante lembrar que
quem for com o intuito de assinar
deve levar RG, CPF e título de
eleitor”, explica Aline.
Durante o encontro, Aline
também apresentará resultados
de seu trabalho, realizado ao
longo de 2019, e falará de planos
e do que espera para este ano de

2020. Além disso, haverá um
espaço onde assessores da deputada farão a coleta de demandas
e se disponibilizarão para tirar
dúvidas. Em entrevista, a parlamentar comentou sobre outros
espaços usados para atendimento
à população, e reforçou o convite para participação no evento
de sábado. “Meus gabinetes,
em Castro e em Brasília, estão
sempre abertos à população. Ao
cidadão paranaense que tiver
uma demanda, sugestão e projetos, me procurem nesses endereços ou nos meus canais nas
redes sociais. Para o encontro de
sábado, conto com a presença de
todos os amigos que desejam se
qualificar e se preparar para este
ano eleitoral, e dos cidadãos que
desejem assinar a ficha de apoio
para a criação do Partido Aliança
pelo Brasil”, finaliza.
Ponta Grossa e outras cidades
Aline Sleutjes também está
realizando o evento para coleta
de assinaturas e alinhamentos
políticos para o ano de 2020
em outras cidades paranaenses.
Nesta sexta-feira (24), por exemplo, é a vez da cidade de Ponta
Grossa, onde ela organizou o
evento em parceria com a representante do ‘Aliança pelo Brasil’
Keyla Avila. Na cidade vizinha o
encontro começa às 19 horas,
haverá coleta de assinaturas para
apoiamento público ao novo partido, e a deputada também irá
fundamentar sobre a criação do
partido no estado do Paraná,
como uma das autoridades representativas da sigla na região.

200 FAMÍLIAS DE JAGUARIAÍVA RECEBERAM AS CHAVES

Ratinho diz que vai focar em inovação
Duzentas famílias de Jaguariaíva receberam nesta terça-feira
(21) as chaves da casa própria. A
inauguração do conjunto habitacional e a entrega das chaves foram
feitas pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior.
Os investimentos somam R$
15 milhões e foram liberados por
meio do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR), em um trabalho integrado do Governo do
Estado com o governo federal e
a prefeitura. É o maior volume de
recursos já aportados em habitação no município.
O governador destacou que
as casas representam a chance de
emancipação de famílias que aguardavam há mais de 30 ou 40 anos a
casa própria. Essas pessoas viviam
de aluguel ou em casas em áreas
de risco. “Elas terão a oportunidade de ter um lar, um ambiente
para criar os seus filhos, a família,
e ter o seu patrimônio e qualidade
de vida, que são sinônimos de felicidade”, afirmou Ratinho Junior.
Ele também disse que a Companhia de Habitação do Paraná
(Cohapar) e a cidade têm projetado em conjunto acabar com a fila

de espera por casas próprias em
Jaguariaíva.
Jorge Lange, diretor-presidente
da Cohapar, ressaltou que os programas do órgão focam em todas
as camadas da população, dos idosos aos de baixa renda.
Infraestrutura
Localizado
numa
região
conhecida como Portal do Sertão,
o empreendimento é dividido em
dois residenciais com 100 unidades cada, Araponga e Rouxinol.
Eles foram construídos simultaneamente. Cada imóvel têm 42 metros
quadrados e conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área
de serviço externa.
A assessoria técnica da Cohapar e a instalação das redes de
energia elétrica sem custos pela
Copel ajudaram a viabilizar o
empreendimento e a reduzir os
custos a serem pagos pelos beneficiários. As contrapartidas da administração municipal envolveram
obras de pavimentação, instalação
das redes de água, doação da área
onde as moradias foram construídas e isenção de IPTU durante o
pagamento das parcerias.
Além disso, o secretário esta-

dual de Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex, afirmou que o Portal
do Sertão ganhará uma trincheira
na PR-151. Ela conectará com
mais segurança as 200 casas, o
condomínio do idoso e o Instituto Federal do Paraná (IFPR) ao
Centro da cidade. A prefeitura vai
entregar o projeto nos próximos
dias.
Programa
Os empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida
foram financiados pelo Fundo de
Arrendamento Residencial (FAR) e
contemplam famílias que possuem
renda mensal de até R$ 1.800,00.
O FAR custeia 90% do valor do
imóvel, e o restante é pago pelos
moradores em 120 parcelas mensais, com valor mínimo de R$ 80
e máximo de R$ 270. Os imóveis
(casa e terreno) valem cerca de R$
150 mil, e custarão, no máximo,
R$ 22 mil.
As famílias beneficiadas foram
selecionadas a partir do sistema
de cadastro da Cohapar, que após
análise da documentação encaminhou os documentos para a
aprovação de crédito pela Caixa

Econômica Federal. A prioridade
de atendimento foi para famílias em situação de vulnerabilidade social, em especial aquelas
residentes em área de risco ou
insalubres ou que tenham sido
desabrigadas.
Novos projetos
O prefeito de Jaguariaíva disse
que as 200 novas casas ajudaram
a diminuir o déficit habitacional do
município, ainda estimado em 3,2
mil famílias. Em paralelo com a
entrega desta terça, há o condomínio para os idosos, uma licitação
para a construção de 207 casas
pelo FGTS (outra modalidade
habitacional, para famílias com
renda de até R$ 6 mil), um projeto
de 358 casas a ser licitado pela
Cohapar e um processo de regularização fundiária que alcançará
929 famílias.
Dentro desse planejamento
também estão as entregas de 51
residências no Loteamento Antônio Machado Filho, 50 propriedades para moradores de baixíssima
renda (na modalidade doação)
no bairro Portal do Cerrado e 29
casas para produtores rurais.

A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Câmara de Castro abre edital para concurso
A Câmara Municipal de Castro
vai abrir, na segunda-feira (27),
edital de concurso público para
preenchimento de duas vagas de
técnico-administrativo em seu quadro de servidores. Outro cargo – de
contador – não deverá ser preenchido, em um primeiro momento, e
entrará para o cadastro de reserva
do Legislativo. As inscrições deverão ser feitas somente pela internet
(fundacaounespar.org.br), a partir
das 8 horas do próximo dia 27 até
as 23h59 de 26 de fevereiro.
As provas do concurso serão
aplicadas pela Fundação de Apoio
à Unespar – Campus de Paranavaí (fundacaounespar.org.br), no
município de Castro. Para os dois
cargos, será aplicada prova objetiva
(de caráter eliminatório e classificatório) na provável data de 22 de
março próximo, em horário e local
a serem informados por meio de
edital disponibilizado no endereço

eletrônico fundacaounespar.org.br
e no “cartão de convocação do candidato”. Para o cargo de contador,
haverá a prova de títulos (de caráter
classificatório), em data ainda a ser
marcada. O “cartão de convocação do candidato” com o local de
realização das provas deverá ser
emitido através da “Área do Candidato”, disponível no endereço
fundacaounespar.org.br, a partir de
16 de março. Tanto para o cargo de
técnico-administrativo quanto para
o de contador, a prova objetiva será
constituída das seguintes áreas de
conhecimento: Língua Portuguesa,
Raciocínio Lógico, Administração
Pública e Conhecimentos Específicos.
Para ambos os cargos, a jornada de trabalho será de 30 horas
semanais. Para a vaga de técnicoadministrativo, é necessário ter concluído o Ensino Médio. O salário é
de R$ 3.224.15 e o valor da ins-

crição é de R$ 60. Para contador,
é necessário ter Ensino Superior
completo, com formação em Ciências Contábeis ou curso equivalente, com o respectivo registro de
classe. O salário é de R$ 6.109,50
e o valor da inscrição, R$ 100.
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda
a rede bancária até a data de seu
vencimento. Caso o candidato não
pagar o seu boleto até o vencimento, deverá acessar a “Área do
Candidato”, disponível em funcacaounespar.org.br, imprimir a segunda
via de cobrança (“boleto bancário”)
e pagar até 27 de fevereiro. As inscrições realizadas com pagamento
após essa data não serão acatadas.
“Esse concurso tem objetivo de
suprir a nossa necessidade de servidores, aqui na Câmara. Faremos
a contratação de dois técnico-administrativos. Desses, um vai desenvolver as suas atribuições junto ao

setor de Compras e o outro, ao de
Recursos Humanos e Secretaria”,
explica a vereadora Fátima Castro,
presidente da Casa. “Além desses,
também faremos a contratação de
um contador, uma vez que a contadora da Câmara está em processo
de aposentadoria”, afirma.
De acordo com Fátima, o trâmite para a realização do concurso
público iniciou ainda em 2019. Mas
só pôde ser efetivado neste ano em
razão de uma série de procedimentos burocráticos “que independem
do Legislativo”. “Tivemos, por
exemplo, que esperar pelos orçamentos das empresas concorrentes
e, depois, aguardar o período de
férias da universidade que venceu
a licitação. Se tudo tivesse corrido
como gostaríamos, o concurso já
teria sido realizado”, diz Fátima.
“Sem contar que também estamos
com a nossa equipe reduzida”,
complementa.

SEGUNDA PONTE
O ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) mostrou nas redes sociais as fotos das obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai e disse a que nova ponte “começa a tomar
corpo”. Ele lembrou que o investimento é um compromisso do
presidente Jair Bolsonaro, “sendo cumprido graças ao esforço
conjunto entre o governo federal, Dnit, governo do Paraná e
Itaipu Binacional”. A construção, desde agosto de 2019, vai
custar R$ 463 milhões, dos quais R$ 323 milhões na ponte e
R$ 140 milhões para a Perimetral Leste. O prazo para conclusão é de três anos e os recursos, da Itaipu Binacional.
Divulgação

CATEGORIA A
Londrina recebeu o certificado que elevou a cidade para
a categoria A do Mapa Turístico Brasileiro. Nesta categoria, de acordo o Ministério do
Turismo, estão as cidades com
maior fluxo turístico, maior
número de empregos e estabelecimentos de hospedagem.
SIMPLIFICANDO
O deputado Luciano Ducci
(PSB) avisa que a Anvisa reduziu a documentação necessária
para requerer a importação de
medicamentos à base canabidiol. A intenção é simplificar
a importação desses medicamentos. Agora, basta a apresentação da prescrição médica
do produto.
NOVO RG
A Polícia Civil do Paraná
iniciou a emissão de um novo
modelo de carteira de identidade. O documento possibilita
a inclusão de diversos dados e
oferece mais segurança contra
a falsificação. O antigo RG
continua válido.
CLOACINA
Na guerra contra o tráfico de
drogas, o ministro Sergio Moro
(Justiça e Segurança Pública)
pretende monitorar o esgoto
dos brasileiros para radiografar
o consumo de drogas no País.
Essa é a proposta do projeto
Cloacina, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas,
ligada a pasta de Moro.
DESAFIO
O piso salarial dos professores de educação básica subiu
para R$ 2.886,24 neste ano,
anunciou o governo federal. A
alta de 12,84% se tornou um
grande desafio para os caixas
de estados e, principalmente,
municípios. A folha de pagamento de docentes representa
os maiores custos das contas
de governos e prefeituras. Os
secretários estaduais e municipais de Educação temem ter
dificuldades para adequação e
se preocupam com a possibilidade de greves na categoria.
VEM PRO ‘INSTA’
Quase um ano após criar
uma conta no twitter, o ministro Sergio Moro (Justiça e
Segurança Pública) estreia seu
perfil no Instagram. A pressão
é da família. Um irmão chegou
a pensar que um dos vários
perfis falsos era oficial. A
mulher, Rosângela, postou foto
de Moro contemplativo. “Para
de pensar e vem pro ‘insta’,
ministro”.
RECRIAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo
avalia a recriação do Ministério da Segurança Pública.
As funções dessa área estão

atualmente sob o comando do
ministro e Sérgio Moro (Justiça
e Segurança). "Essa possível
recriação poderia melhor gerir
a questão da segurança", disse
Bolsonaro a secretários estaduais da área. O presidente afirmou haver um anseio popular
em relação à segurança e que
este é o "ponto mais sensível"
nos estados.
EXCLUSIVIDADE, NÃO!
O MP junto com o Tribunal
de Contas da União ingressou
com pedido de medida cautelar
para suspender a contratação
de até sete mil militares da
reserva para reforçar o quadro
de pessoal do INSS. O TCU já
se posicionou contra a contratação exclusiva para trabalhar
na força-tarefa. Alternativas
estão sendo avaliadas para a
contratação, mas o governo
já foi avisado de que o recrutamento exclusivo de militares
não será aceito.
PADRÃO MERCOSUL
No próximo dia 31, começa
a valer a exigência do novo
padrão para todos os veículos
que forem emplacados pela
primeira vez. O presidente Jair
Bolsonaro afirmou que não será
necessário que todos os veículos façam a troca de placas atuais para o padrão Mercosul.
PARANÁ, DESTAQUE!
Pesquisa do British Council, chamada “Estudo de Políticas Públicas para o Ensino de
Inglês”, aponta o Paraná como
destaque nacional no ensino
de inglês em escolas públicas.
O estado, ao lado de Pernambuco, é um dos únicos a atingir
todos os critérios avaliados,
alcançando um nível alto de
estruturação e consolidação
do ensino de Língua Inglesa na
rede pública.
CONTRA OUTRA, GUEDES
O ministro Paulo Guedes
(Economia) disse que o “o
pior inimigo do meio ambiente
é a pobreza”. A fala foi feita
durante o Fórum Econômico
Mundia, em Davos (Suíça). Al
Gore, ex-vice-presidente dos
EUA, disse que a declaração
incentiva o desmatamento da
Amazônia e que uam coisa nada
tem a ver com a outra.
RIO VERMELHO
O prefeito Santin Roveda
(PL) adianta que este vai
implantar o Parque Rio Vermelho em União da Vitória. Projetado pelo arquiteto e urbanista
Jaime Lerner, o parque servirá
para contenção das cheias do
rio Iguaçu que corta a cidade.
Lerner também fez o ante-projeto do plano diretor de União
da Vitória.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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R$ 13,47 MILHÕES SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ASSOCIADOS

Sicredi fecha com resultado recorde
Divulgação

Cooperativa
cresceu 7,8%
na comparação
com 2018

PELO PARANAENSE

Operário sofre primeira
derrota fora de casa
Divulgação

Da Assessoria
Pouco mais de um quarto
(25,4%) do resultado de R$
52,9 milhões obtido pela
Sicredi Campos Gerais PR/
SP em 2019 – o equivalente a
R$ 13,47 milhões – serão distribuídos aos associados por
meio do pagamento dos juros
de capital (que foram creditados nas contas em novembro)
e das chamadas sobras, que
dependem da aprovação das
assembleias para definir o seu
destino. Na comparação com
2018, a cooperativa registrou
crescimento de 7,8% na performance. Outra novidade foi
a inclusão de 2% do resultado
ao fundo social, usado em projetos focados em beneficiar a
comunidade como um todo.
De 27 de janeiro a 06 de
março, serão realizadas 26
assembleias nas agências da
cooperativa em Ponta Grossa,
Curitiba, Carambeí, Ipiranga,
Castro, Ivaí, Colombo, Palmeira, Tibagi, Curiúva, Ventania e Piraí do Sul, no Paraná,
além de Cajati e de Registro,
em São Paulo. Também será
realizada a Assembleia Geral
Extraordinária, onde os delegados representarão os votos
de toda a região nas decisões
da cooperativa.
Nas assembleias serão
apresentados os programas de
desenvolvimento do cooperativismo de cunho social, educa-

Diretoria Sicredi apresenta números

cional e ambiental realizados
pela cooperativa em 2019,
além da participação e o apoio
em eventos sociais e culturais
da região, através da destinação de aproximadamente
R$1.2 milhão em mais de
450 eventos e a entrega de 5
agências inéditas, fechando 30
agências distribuídas na área
de atuação exatamente no ano
da celebração dos 30 anos.
“É satisfatório acompanhar
o crescimento sustentável da
cooperativa e, como consequência, o desenvolvimento de
nossos associados. Ao fazermos uma cooperativa forte,
com resultados sólidos, estamos beneficiando a comunidade como um todo”, explica o
presidente da Sicredi Campos
Gerais PR/SP, Popke Ferdinand Van Der Vinne. “É uma
prerrogativa do cooperativismo permitir aos associados
decidirem o destino dos seus

recursos”, ressalta.
A principal diferença entre
um banco e uma cooperativa –
ambos são regidos pelo Banco
Central -- está no fato de a
cooperativa seguir o caminho
desejado pela maioria dos
associados, respeitando os
princípios da transparência e
da democracia defendidos pelo
cooperativismo.
“Os associados são os
donos do negócio. O resultado obtido pela cooperativa
nada mais é do que o reflexo
da confiança e do bom relacionamento que oferecemos.
Nesse sentido, temos a preocupação em apresentar a solução financeira adequada para
o momento de vida de cada
associado, além de permitir
que os recursos investidos
circulem pela nossa região”,
afirma o diretor executivo da
Sicredi Campos Gerais/PR/
SP, Márcio Zwierewicz.

ASSEMBLEIAS
27/01 – Tibagi (PR)
28/01 – Curiúva, Ventania e
Piraí do Sul (PR)
29/01 – Curitiba (PR)
30/01 – Registro (SP)
31/01 – Cajati (SP)
03/02 – Palmeira (PR)
04/02 – Ponta Grossa (PR)
05/02 – Curitiba (PR)
06/02 – Colombo (PR)
07/02 – Ivaí (PR)
10/02 – Castro (PR)
11/02 – Castro (PR)
12/02 – Ponta Grossa (PR)
14/02 – Ponta Grossa (PR)
17/02 – Castro (PR)
18/02 – Curitiba (PR)
19/02 – Curitiba (PR)
20/02 – Ipiranga (PR)
27/02 – Carambeí (PR)
02/03 – Ponta Grossa (PR)
03/03 – Curitiba (PR)
04/03 – Curitiba (PR)
05/03 – Ponta Grossa (PR)
06/03 – Ponta Grossa (PR)
* Procure sua agência do
Sicredi para saber mais detalhes sobre a sua assembleia.

Pressão não foi suficiente para balançar as redes
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário perdeu para
o FC Cascavel, na noite desta
quarta-feira (22), pela segunda
rodada do Campeonato Paranaense. O jogo aconteceu no
Estádio Arnaldo Busatto e terminou 1 a 0. Com o resultado,
o alvinegro segue com três pontos na competição.
O Fantasma pressionou o
adversário e criou oportunidades nas duas etapas, mas não
conseguiu balançar as redes. O
gol do adversário foi marcado
por Paulo Baya aos 45 minutos
do primeiro tempo.
O alvinegro iniciou a partida com André Luiz, Sávio,
Douglas Nascimento, Sosa,
Danilo, Jardel, Régis Potiguar,
Tomas Bastos, Douglas Coutinho, Cleyton e Schumacher. No

segundo tempo, entraram Eduardo, Rafael Chorão e Christian
Aguada para saída de Tomas
Bastos, Jardel e Schumacher.
Em entrevista coletiva, o
técnico Gerson Gusmão falou
sobre o desempenho da equipe.
“Não fizemos um início de jogo
bom, acredito que o Cascavel
foi melhor no primeiro tempo.
No segundo tempo, a nossa
equipe dominou o jogo, correu
poucos riscos. O adversário
teve uma finalização apenas de
fora da área. E a gente pressionou, tentou jogadas pelo lado
do campo, com infiltrações,
para buscar o resultado, mas
infelizmente não conseguimos
marcar o gol”.
O Operário volta a jogar
pelo Campeonato Paranaense
neste domingo (26) contra o
Rio Branco, às 16h, no Estádio
Germano Krüger.

EM CMEI

Educação
convoca
pais para
recadastramento
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí, por meio da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura,
promove entre os dias 3 e 28 de
fevereiro, recadastramento das
crianças que se encontram na fila de
espera da educação infantil (Centros
Municipais – creches) no município.
O recadastramento objetiva
atualizar a listagem de espera, para
obter a real demanda e direcionar
as crianças para matrícula assim
que surgirem novas vagas. Os pais
ou responsável legal deverão confirmar interesse pela vaga anteriormente solicitada, comparecendo na
Secretaria Municipal de Educação,
na Rua Ouro Branco – antigo Colégio Sesi, e apresentar os seguintes
documentos originais: RG dos pais
ou responsável legal; Certidão de
nascimento da criança; Comprovante de residência no município de
Carambeí.
O recadastramento para espera
de vaga na educação infantil será efetuado para crianças na faixa etária 0
a 3 anos e será feito para espera de
vaga, em listagem única, de acordo
com o ano de nascimento da criança,
para o CMEI de interesse dos pais
ou responsável legal.
O não comparecimento dos pais
ou responsável legal para realizar o
recadastramento, implicará na exclusão do nome da criança na listagem
única para espera de vaga, podendo
optar por novo cadastro caso tenha
interesse. Os pais ou responsável
legal que fizeram o cadastro nos
anos anteriores e ainda não foram
chamados, terão que retornar para
confirmar interesse pela vaga e a
posição na listagem única não será
alterada ao fazer o recadastramento,
respeitando a data em que foi feita a
primeira solicitação.
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VOLTA ÀS AULAS 2020

Na rede
municipal
mais de oito
mil alunos
matriculados
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Em Castro as aulas das
redes municipal e estadual
começam no próximo dia 5 de
fevereiro. Neste ano, a rede
municipal conta com mais de
oito mil alunos matriculados.
Ao todo, são 38 unidades,
entre as quais, 14 Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs), seis escolas do
campo e 18 escolas na zona
urbana e distritos castrenses.
Pais que desejarem matricular seus filhos no Ensino
Fundamental ou períodos de
Educação Infantil, ou mesmo
transferir o aluno de unidade,
poderão realizar o procedimento nas próprias escolas,
a partir do primeiro dia de
aula deste ano.

É
considerado
como
Educação Infantil o período
de vida escolar que atende,
pedagogicamente, crianças
que têm entre zero e seis
anos de idade. Já o Ensino
Fundamental compreende a
fase que vai do 1º ao 9º ano,
atendendo crianças dos seis
aos 14 anos de idade.
De acordo com a secretária municipal de Educação
de Castro, Rejane de Paula
Nocera, antes de retornarem
às atividades, os professores
da rede municipal irão passar
por uma formação específica.
“Os alunos retornam às aulas
só no dia 5, mas os professores já começam a trabalhar
no dia 3, para receberem
mais uma formação e se prepararem para receber os alunos em mais um ano letivo”,
comenta a secretária.
Rejane também falou da
importância de os pais e responsáveis pelos alunos acompanharem a vida escolar dos
filhos desde o início do período escolar. “É fundamental
para o desenvolvimento do
aluno que seus pais vão até

“

É fundamental
para o desenvolvimento do aluno
que seus pais vão
até suas escolas,
conheçam e conversem com os
professores

suas escolas, conheçam e
conversem com os professores de seus filhos e acompanhem o seu dia a dia”,
destaca.
O número de alunos matriculados na rede estadual de
educação de Castro ainda não
está disponível. Ao todo, são
17 unidades que atendem a
demanda do município. Este
período compreende os três
anos do Ensino Médio, os
últimos da Educação Básica.
* Com informações

Divulgação

Alunos retornam
às salas de aula no
dia 5 de fevereiro
Secretária Rejane de Paula Nocera, da pasta municipal da Educação

O QUE FAZER E COMO EVITAR?

Castrenses surpeendidos
por animais peçonhentos
Divulgação

Divulgação

Escorpião encontrado em um apartamento
no centro da cidade, enviada por uma leitora
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Uma das ameaças à saúde da
população castrense está sendo
representada pelo aumento de
atividade dos animais peçonhentos. Nos últimos dias, vários
relatos em grupos de redes
sociais de pessoas reclamando
do aparecimento desses bichos
estão em evidência. A pergunta
é, porque esses animais estão
saindo de seu habitat natural e
invadindo residências e quintais,
assustando os moradores e provocando acidentes?
Os casos não estão acontecendo apenas no interior da
cidade e áreas distantes, mas
principalmente no centro de Castro. Casos esses que tem levado
famílias a se preocupar para tentar eliminar os animais de dentro
de casa. Segundo série histórica
do Ministério da Saúde feita a
pedido da BBC News Brasil, o
número de picadas de escorpião,
por exemplo, passou de 52.509
em 2018 para 124.903 no ano
passado - um salto de 138% nos
registros.
A bióloga Alessandra Goltz
Ribas, descreve o que pode ser
feito no encontro com esses animais e relembra a necessidade de
adoção de alguns cuidados para
prevenir e evitar a ocorrências
deste tipo de acidente.
“A maioria desses animais
ficam em lugares escuros, húmidos, principalmente aranhas e
escorpiões. Então é extremamente
necessário as práticas de higiene
para evitar qualquer acidente. Lixo
em sacos bem fechados, terrenos
limpos, grama cortada. Porém,
precisamos de uma conscientização de todos ao redor, pois não
adianta eu fazer o meu papel se
meu vizinhos não fizerem o dele”,
disse a bióloga acrescentando que
“esses animais sempre estiveram
aqui, nós que estamos entrando
no local deles. Por exemplo na
região da Alvorada, onde teve o
aparecimento de cobras, era uma
fazenda, habitat natural do réptil.
Lá foram construido casas, ou
seja, as cobras estão saindo para
se alimentar. Temos que tomar
cuidado. No caso dos escorpiões
e aparecimentos em diversas casas
no centro de Castro é porque o
sistema de reproduções deles é
muito rápido, não precisam de
machos. A fêmea bota os ovos e
mais escorpiões nascem. Então
tudo é uma questão de higiene.
Não deixar o ambiente propício

Reclamação de castrense no facebook
do aparecimento de cobras no Alvorada

para esse tipo de bichos”, comentou.
“É fundamental que as pessoas sigam essas recomendações
em casos de acidentes com animais peçonhentos e procurem, o
quanto antes, o serviço médico
mais próximo” aconselha a
Médica Veterinária da Vigilância Sanitária de Castro, Natalie
Cotrim Zahdi.
Natalie relatou que o ano
todo o número de escorpiões
é grande em Castro e quando
esquenta, eles aparecem ainda
mais, principalmente onde tem
entulhos, madeiras, telhas. As
pessoas precisam estar atentas a isso. “Às vezes podemos
alegar que cuidamos do nosso
terreno, mas o vizinho não cuida
do dele como a bióloga relatou,
mas disponibilizamos no site da
Prefeitura Municipal um local
apropriado para denúncias chamado Ouvidoria. Quem quiser
pode fazer sua denúncia lá e nós
iremos no local notificar e ver o
que está acontecendo. Assim é
uma maneira de conscientização
de todos”.
A veterinária comentou que

em Castro existem soros específicos para cada tipo de animal
peçonhento, mas se possível logo
depois da picada pede-se para
que a vítima leve o animal junto
ao médico, ou caso não consiga é
preciso descrever para o médico
qual tipo de picada foi submetido. “Temos disponível em todos
os postinhos, mas o aconselhável
é de imediato levar o paciente na
UPA”, afirmou.
Além das indicações dadas
acima, em casos de aranhas que
são ainda mais comuns, as profissionais relatam que é necessário sempre arrastar os móveis e
mantê-los limpos, “sempre olhar
os sapatos antes de usar e arrastar camas e sofás antes de deitar
é uma dica boa”, lembrou a bióloga Alessandra.
Sempre que cruzar com
uma situação dessas em casa,
a Vigilância Sanitária de Castro
pede que a vítima comunique a
Secretaria de Saúde e até mesmo
chame os Bombeiros para retirar
o animal. “Em caso de picada,
procurar imediatamente hospital ou unidade de pronto socorro
mais perto”, finalizou Natalie.

PAPO MÉDICO
Para que não haja dúvidas,
a redação do Página Um News
conversou com a médica Mariana
Salgado, Clínica Geral sobre as
questões mais corriqueiras que
acontecem nesse tipo de acidente.
P1- Em casos de mordidas
de cobras, aranhas, escorpiões, o
que é preciso fazer?
Drª Mariana - O mais
importante é procurar o mais
rápido possível por atendimento
médico. Se possível, e caso tal
ação não atrase a ida do paciente
ao atendimento médico, lave o
local da picada com água e sabão,
mantenha a vítima em repouso e
com o membro acometido elevado
até a chegada ao pronto socorro.
Tente observar todos os detalhes
do animal para passar para o
médico para que ele possa identificar adequadamente e saber os
riscos ou qual soro deve fazer.
P1 - Geralmente quando
acontece isso as pessoas tem
mania de colocar um torniquete,
para estancar o sangue ou isolar o
local, isso é aconselhável?
Drª Mariana - Isso não é
aconselhável, assim como não é
recomendado cortar ou aplicar
qualquer tipo de substancia (pó de

café, álcool, entre outros) no local
da picada. Importante também
não tentar “chupar o veneno”,
essa ação apenas aumenta as
chances de infecção local.
P1 – Em relação a dor, como
é? O que fazer parar?
Drª Mariana - Depende
do tipo de picada e qual animal
picou/mordeu. A aranha marrom,
por exemplo, as vezes pode causar apenas um leve ardor no local
acometido.
P1 - Se estou no interior ou
longe de um Hospital ou Posto de
Saúde, qual a melhor saída?
Drª Mariana - É muito importante procurar imediatamente por
atendimento médico. Se está em
um local distante deve lavar o local
da picada com água e sabão, manter a vítima em repouso e com o
membro acometido elevado até a
chegada ao pronto socorro.
P1 - Você já atendeu algum
caso parecido?
Drª Mariana - Sim. Em
emergências e pronto atendimentos sempre chegam picadas de
aranha, cobra e até mesmo escorpião.
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COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E UNIFORMES
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Uniformes
Leonardo Werlang também
explicou que quando o uniforme
escolar for comercializado exclusivamente na unidade escolar
ou apenas em lojas especificas
e determinadas pela escola, é
preciso ficar atento aos preços.
“Tem que levar em consideração
as práticas abusivas que acabam
ocorrendo nestas situações, se a
instituição decide vender o uniforme somente na escola ou através de um fornecedor específico,
tem que trabalhar com preços
semelhantes ao do mercado, se
estiver vendendo o produto pelo
dobro do preço de outros estabelecimentos comerciais, por
exemplo, além da venda casada,
está certamente havendo também
abusividade, e nesse caso, os
pais tem que questionar e fazer
valer seu direito de consumidor”,
finaliza o coordenador.

+Ë)(1±WRGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRV

3DXOR63¿
nasceOKDGH-RVH5LEDPDUGH2OLYHLUD&DUYDOKRHGH$QJHOD0DULDGD6LOYD
no sábado, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
&RVHQGH\HGH5RVDPLOLD
1,$ $3$5(&,'$ '26 6$1726
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
H 6mR 3DXOR 63 GDWDQDVFLPHQWR 2 SUHWHQGHQWH /8&,$12 $1721,2 '( 0(/2 )(55(,5$ SUR¿VVmR DXW{QRPR
DXOR63¿OKDGH$GHPDUGRV6DQWRV HVWDGRFLYLOVROWHLURQDWXUDOLGDGH6mR3DXOR63GDWDQDVFLPHQWRUHVLGHQWH
EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL REALIZOU PAGAMENTO EM
¿VVmRHQFDUUHJDGRHVWDGR
DUPLICIDADE DA GUIA GPS, COMO PROCEDER
O REEMBOLSO?
HGRPLFLOLDGRQHVWH'LVWULWR6mR3DXOR63¿
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trata
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QDVFLPHQWRUHVLGHQWHH QDVFLPHQWR  UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGD QHVWH 'LVWULWR 6mR 3DXOR 63 ¿OKD GH
poderá empresa restituir via PER/DCOMP o valor que foi recolhido em
GHQWH
H GRPLFLOLDGD QHVWH
WR5RGULJXHVGD&UX]HGH(GLODPDU
/HRQHO)HUUHLUDHGH&OHLGH0DULDGD6LOYD
duplicidade referente a parte dos empregados e o recolhido parte
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$.(7+(/<1'$6,/9$SUR¿VVmR
empresa (cota patronal e RAT) poderá ser feito a compensação via SEFIP.
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QDWXUDOLGDGH6mR3DXOR63GDWDQDVFLPHQWRUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWH
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Até agora, foi quase impossível remontar e ativar totalmente
XVRUHVWDGRFLYLOVROWHLUR
Vendo
uma câmera fotoBARRACÃO PRÉ
LGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWH
a consciência da alma. As impressões energéticas de descográfica,
semiprofissional,
Fundador: José
SERAFIM
Abrantes da
H GH )DWLPD *LFD
6DUWRUL
MOLDADO
SEMI-NOVO
nexão, medo, trauma, dor e sofrimento foram muito grandes.
¿VVmR FRVWXUHLUD HVWDGR
marca
Nikon
D
40. Em perwww.orcose.com.br
11 mts²
3531-3233 –
Em oferta 01 galpão 2
deSUHWHQGHQWH
200
As energias cósmicas que estão chegando estão trabalhando
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família.
3$75,&,$ 52'5,*8(6
há sinais e sintomas desse processo de limpeza. Dores inexUDOLGDGH 5LR GH -DQHLUR
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RESUMO DE NOVELAS

MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Sexta-Feira (24/01)
Rita comemora a notícia dada
por Filipe. Tatoo descobre que foi
testado por Rui. César repreende
Vânia e Jaqueline por terem sido
permissivas com Milena. Max
compra um apartamento novo, e
Regina se desespera. Milena se
irrita com a atitude de César. Meg
aconselha Guga a conversar com
Max. Cida questiona Leila sobre a
veracidade do assalto. Diana convida Nanda para cantar o hino do
Estado, e a jovem se recusa. Meg
tenta abordar Max sobre trabalho. Nanda decide ajudar a chapa
de Jaqueline nas eleições para o
grêmio. Rita e Lígia começam a
se entender. Leila é sequestrada
novamente. Filipe chega em casa
com Nina, para a alegria de Rita.
ÉRAMOS SEIS
Sexta-Feira (24/01)
Justina conta sobre sua ida ao
circo para Emília, que fica admirada com a filha. Afonso é hostil
com Shirley. Alfredo pede para
Alaor empregar Tião. Lola sugere
que Inês deve conversar com Shirley. Alfredo e Adelaide fazem as
pazes. Emília impõe uma condição
para deixar Adelaide levar Justina
para falar com Selma. Olga sente
ciúmes do assédio das mulheres

a Zeca. Karine se interessa por
Alfredo e incentiva sua contratação. Virgulino não acredita em
retaliações de Hilton. Tião começa
a trabalhar no cabaré. Lola se
preocupa ao saber que Alfredo
trabalhará na loja de Assad. Isabel decide falar com Lola quando
Felício conseguir se divorciar. Shirley desiste de voltar para a Bahia.
Lola exige que Alfredo devolva a
Osório o dinheiro que roubou.
AMOR DE MÃE
Sexta-Feira (24/01)
Luciano Huck ajuda Lurdes a
despistar Januário. Thelma fecha
seu restaurante. Januário vai à casa
de Lurdes. Oliveira conta a Danilo
sobre o fechamento do restaurante.
Matias e Miranda não conseguem
se entender. Vitória liberta Belizário e Veiga. Betina vê uma foto de
Verena, e Nicete se preocupa com
a filha. Lurdes confessa a Januário
o ocorrido com Jandir, e Ryan ouve.
Januário convida Lurdes para sair.
Danilo procura Thelma. Vitória
desabafa com Davi sobre seu trabalho. Natália confessa às irmãs que
está namorando Durval. Ryan e
Érica confortam Lurdes. Gabo surpreende Thelma e a convida para
viajar. Betina confronta Verena.
Miguel assume o caso de Magno.
Januário revela a Lurdes que pode
ter uma pista de Domênico.
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COLISÃO ENVOLVEU TRÊS VEÍCULOS

Acidente tira três vidas na BR-277
Divulgação

Duas das
vítimas eram
pai e filha

VEÍCULO DE CASTRO

Caminhão bate em carros
O dia começou com colisão na PR 151. Na manhã
de quinta-feira (23) um acidente registrado por volta das
8 horas, deixou uma pessoa
ferida no km 178 da rodovia.
O local fica entre os municípios de Jaguariaíva e Sénges,
na ‘Curva da Morte’, como é
chamada, devido a frequência
com que ocorre acidentes.
A colisão, segundo relatório, envolveu três veículos, dois

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Mais uma tragédia na BR277 mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal. Desta
vez, três pessoas morreram no
km 307 da rodovia, em acidente provocado por uma carreta bitrem. Duas, das vítimas
fatais eram da mesma família.
O acidente foi registrado na
tarde da quarta-feira (22).
Conforme as informações
repassadas pela polícia, tudo
indica que a carreta tenha perdido o controle pela falta de
freios, invadindo a pista contrária, atingindo um carro Fiat
/ Pálio e logo em seguida uma
caminhonete Ford / Ranger.
Após bater nos dois veículos, o caminhão colidiu com as
proteções da pista e caiu em
ribanceira. De acordo com os
policiais, o veículo desceu mais
de 100 metros.

Passageiros perdem a vida em acidente gravíssimo

Vítimas
No relatório da PRF consta
que no veículo Fiat duas vítimas
entraram em óbito ainda no
local do acidente, mesmo recebendo os primeiros atendimentos pela equipe de socorro. O
condutor do carro, de 57 anos,
Antonio Nelson Kolinski e sua
filha, de 18 anos, Amanda
Machado Kolinski. Outro passageiro que estava no carro e
não teve o nome identificado,
foi encaminhado em estado
gravissímo para o Hospital São

EM PONTA GROOSA

Encontrado
morto com
golpes de faca
Ponta Grossa - Homem de
34 anos, identificado como Josimar Luciano Grabicoski Pinto,
morreu esfaqueado em um bar na
madrugada de quinta-feira (23)
em Ponta Grossa. Conforme a
polícia, o crime aconteceu no
bairro Cará-Cará.
O crime foi registrado por
volta da 1 hora da manhã, na
avenida Tocantins. De acordo
com informações, o homem já
foi encontrado morto na avenida. “O Corpo de Bombeiros
e Samu foram acionados para
atestar o óbito da vítima, depois
disso, o corpo foi encaminhado
para o Instituto Médico Legal de
Ponta”, relatou os militares.
Inquérito sobre o caso será
aberto pela Polícia Civil da
cidade, porém, até o momento
não se sabe autoria e nem motivação do crime.

Vicente de Paula, em Guarapuava, e até o momento não se
tem informações sobre o seu
quadro clínico.
Já o condutor da caminhonete, identificado como Adriano
Cezar Damian, morreu com o
impacto da batida. A passageira
da caminhonete, de 57 anos,
precisou ser encaminhada para
o Hospital Santa Tereza, também em estado grave.
De acordo com o que a
reportagem apurou, o motorista
do caminhão, que não teve o

nome revelado. sofreu ferimentos leves e também foi levado
para o Hospital Santa Tereza.
Lembrando
Na semana passada, cinco
pessoas da mesma família
também ieram a óbito na BR
– 277, no quilômetro anterior.
No ocorrido, pai, mãe filhos e
cunhada perderam suas vidas
na rodovia.
O acidente que matou a
família envolveu um ônibus, de
Palmeira.

PRESOS POR ROUBO
levando dinheiro e celulares.
A equipe militar iniciou diligências a fim de encontrar os
suspeitos e localizou o carro na
PR – 441. “Acionamos toda
a polícia da região e a Polícia
Rodoviária identificou o veículo
na rodovia. Foi dada ordem de
parada mas, os criminosos não
obedeceram e seguiram para a
BR 376, em Tibagi”, contaram
os policiais.
Durante a perseguição, o
motorista do carro acabou perdendo o controle da direção e
bateu em uma árvore. “Nessa
hora os assaltantes saíram do
carro e fugiram correndo para
um matagal. Nesse momento
começaram as trocas de tiros,
por sorte ninguém ficou ferido”,
lembrou a PM.
Durante a confusão apenas um dos suspeitos foi preso

FUJÃO

Fugitivo volta para cadeia
Policiais civis e guardas municipais prenderam na madrugada
de terça - feira (21) um homem
foragido da Justiça, em Castro.
De acordo com informações, a
prisão ocorreu em uma residência no bairro Morada do Sol.
Policiais civis repassaram
que o homem já havia fugido
no início do ano da cadeia da
cidade, durante o banho de sol e
também já carregava no histórico
uma fuga da Cadeia da cidade da

Lapa.
“Ele é conhecido no meio
policial e preso por diversos
crimes como homicídio tentado,
porte ilegal de arma de fogo,
associação criminosa, tráfico
de drogas, receptação, entre
outros”, comentou o investigador Pedro.
O foragido foi escoltado para
a Cadeia Pública de Castro,
onde permanece à disposição da
Justiça.

DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A CRUZ VERMELHA

Policiais prendem ladrões de TB
Policiais Militares da cidade
de Telêmaco Borba e Tibagi,
em ação conjunta, realizaram a
prisão de três homens acusados
de assalto, na manhã de quarta-feira (22). Os criminosos,
de acordo com a PM, assaltaram um Posto de Combustíveis
e um Estabelecimento Comercial, de Telêmaco Borba.
Conforme o boletim, a
primeira ação dos bandidos
aconteceu no posto, quando
eles pararam para abastecer o
carro que estavam e saíram sem
pagar. A placa do automóvel foi
identificada pelas câmeras de
segurança do local e a polícia foi
alertada sobre o fato.
Minutos depois, os policias
receberam mais um alerta de
roubo, após o mesmo grupo
assaltar um comércio de Telêmaco Borba e fugir em seguida,

carros e um caminhão, com
placas de Castro, que carregava leite. Um dos motoristas
que não teve o nome divulgado,
precisou ser encaminhado para
o Hospital de Sengés, pela
equipe do SIATE do Corpo de
Bombeiros de Jaguariaíva.
A equipe da Polícia Militar
Rodoviária de Arapoti também esteve no local e atendeu
as demais vítimas. Todas com
ferimentos leves.

e levado para a Delegacia de
Tibagi. Dentro do automóvel
usado pelos homens, a polícia
encontrou uma garrucha de calibre desconhecido, uma munição
intacta de calibre 38, três aparelhos celulares e um tablete,
objetos roubados do estabelecimento comercial de Telêmaco
Borba.
Outras prisões
Após horas de perseguição,
a PM viu um veículo suspeito,
passando em alta velocidade pela
estrada principal do Distrito de
Alto do Amparo, localizado em
Tibagi. Ao seguir o carro, localizou os fugitivos. “Eles abandonaram o veículo, mas foram
encontrados escondidos em um
matagal. Todos foram levados
para a Delegacia de Tibagi para
as medidas pertinentes ao caso.

Transferida por aeromédico
Ponta Grossa – Serviço
aeromédico continua realizando
diversos atendimentos. De acordo
com as informações, em 2019
foram 335, e em 2020 o primeiro
caso aconteceu na tarde de terçafeira (21). A equipe aeromédica do Samu de Ponta Grossa,
em conjunto com o Batalhão de
Polícia Militar de Operações
Aéreas (BPMOA), transferiu uma

paciente, de 57 anos, do Hospital
Municipal para o Hospital Cruz
Vermelha, em Castro.
Conforme a polícia, a paciente
apresentava dificuldades respiratórias e precisou ser transferida.
As transferências ocorrem
devido à gravidade dos pacientes
ou até mesmo por questões de
vagas, uma vez que hospitais trabalham em sintonia nesses casos.

EM PIRAÍ DO SUL

Rapaz rouba e depois foge
Piraí do Sul – Mercado da
rua Izidoro Doin, no centro de
Piraí do Sul, foi alvo de assalto na
noite de terça-feira (21). Segundo
testemunhas, o rapaz suspeito do
crime se passou por cliente do
estabelecimento. Até o momento
ninguém foi preso.
A polícia relatou que o rapaz
entrou no mercado, pegou duas
garrafas de cerveja e foi até o caixa.

Perguntou o valor dos produtos,
porém na hora do pagamento deu
voz de assalto, ameaçando estar
armado. A caixa, apavorada, entregou todo o dinheiro ao criminoso.
Testemunhas contaram à polícia que o rapaz fugiu em direção
ao Colégio Queiroz Netto, porém,
os policiais realizaram diligências
nas redondezas e não encontraram
ninguém.

CHOVIA NO MOMENTO

Pai e filha morrem na BR-376
Foram sepultados na tarde
de quinta-feira (23) em Reserva,
pai e filha que morreram em acidente na BR376, na noite de
quarta-feira (22). José Nilson
Ferreira, de 58 anos, e Aline
Roani Ferreira, de 18 anos,
estavam em um Celta que bateu
em uma árvore.
José e Aline seguiam na
rodovia de Ponta Grossa sentido
norte do estado. De acordo com
a Polícia Rodoviária Federal, o

que tudo indica é que o pai teria
perdido o controle da direção e
colidiu com a árvore.
Durante o acidente, Aline
foi ejetada para fora do carro e
morreu na hora. Já, o pai, não
resistiu e morreu momentos
depois da equipe de socorro
chegar.
Conforme o relatório da
Polícia Rodoviária, chovia muito
no momento do acidente, ocorrido logo após uma curva.

NO COMÉRCIO DA CIDADE

Presos por roubo pela PM
Jaguariaíva – Dois suspeitos de roubo foram presos pela
Polícia Militar na tarde de quarta-feira (22), no bairro Primavera, em Jaguariaíva. De acordo
com o relatório, a dupla invadiu
um estabelecimento comercial,
portando revólveres.
A situação foi registrada na
rua Marechal Cândido Rondon.
A dupla armada, roubou dinheiro
dos caixas e ao sair, deu um disparo. Conforme os dados policiais, os bandidos fugiram com
uma motocicleta, em direção ao
bairro Bela Vista, porém, foram

pegos durante a perseguição.
Juntamente com os assaltantes
a motocicleta foi apreendida e
encaminhada para a Delegacia
de Polícia.
Os assaltantes não tiveram
os nomes divulgados, apenas
suas idades, 21 e 18 anos.
Junto com eles e com o veículo,
os policiais também apreenderam mais dois rapazes, de 17
e 13 anos, os quais, durante
a abordagem, estavam com o
dinheiro do assalto e também
com os documentos de uma das
vítimas.
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por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Daniel Calvo

Do litoral de Santa Catarina, para a D+ do Página Um,
a bela Amanda de Lima Carrilho. Ela que nos próximos
dias participa de ensaio fotográfico para uma agência ,
através das lentes da fotógrafa Fabiana Guedes
Divulgação

A alegria de Petros em comemorar o seu 1°ano
de vida ao lado dos pais Ederson Dancosky
e Michelle Bozzi Jensenn. Mais um trabalho
da Equipe Daniel Calvo Fotografia
Divulgação / Cleo Costa

Luiz Carlos Sebastião,
apresentador do
programa 'Rancho do
Sebastião', que vai ao
ar todos os domingos
das 10 as 12 horas, pela
rádio Antena Sul FM,
comemorou no dia 19,
29 anos de programa

EM TIBAGI, 22 de fevereiro

Grupo Exalta será atração do Carnaval
24/01

Ana Luiza Gabriel Freski
Ana Lippert
Eurico Shultz
Franciele dos Santos
Paulo César Costa
José Rosni Alves Carneiro

25/01

Anna Claudia Menarim

26/01

Marines Elizete Caetano
Erli Prestes
Eunice Machinski
Paulo Sergio Oberek
Martin F. Gehvimam
Thuany Hagy Queiroz
Rosicléia Siqueira
(Câmara de Carambeí)

De 21 à 25 de fevereiro acontece o melhor Carnaval dos Campos Gerais para Tibagi. Um dos
momentos mais esperados pelos
foliões chegou e a Prefeitura de
Tibagi, nesta quinta-feira (23),
divulgou a programação completa
da folia, que neste ano terá como
grande destaque o show nacional
com o grupo Exalta, no sábado,
22 de fevereiro. Shows nas tendas,
matinês e também o centenário e
tradicional desfile do Corso também estão programados.
Na sexta-feira (21), a noite
promete ser de emoção. A partir
das 20h30, acontece a abertura
das festividades, com a coroação
da rainha e das princesas da festa, entrega da chave da cidade
ao Rei Momo e show na Tenda
Principal.
No sábado (22), a partir das
13h30, acontece a matinê para
criançada. Um momento para família vir junto e aproveitar os melhores

Essa semana foi de comemorações para o Sicredi
Campos Gerais PR/SP que registrou crescimento de
7,8% na sua performance em comparação a 2018.
Trabalho de diretores focados e comprometidos, a
exemplo de Leila Rejane Dobis Grik, diretora de
Negócios; Marcio Zwierewicz, diretor Executivo,
e Tilene M. Farina, diretora de Operações

Roupa com 50% de
desconto à vista
momentos. Às 16h30 tem roda de
samba Tiruílas. Durante a noite,
tem shows na Tenda Principal e
Tenda do Samba e também grande
show nacional com o grupo Exalta,
a partir das 22h.
O domingo (23), começa matinê infantil começa 13h30. Logo
em seguida, às 16h30, tem roda de
samba Tiruílas. A noite, a partir das
22 horas, ainda tem show na Tenda
Principal e Tenda do Samba.
A segunda-feira (24) é o dia dos
idosos reviverem os bons tempos
dos bailes de carnaval na sua matinê,

a partir das 13 horas. Às 16 horas,
mais uma roda de samba Tiruílas. A
noite, a partir das 20h30 o Desfile
do Corso percorrerá a avenida,
saindo da Praça 18 de Março,
em direção até a Praça Leopoldo
Mercer. A programação com show
nas tendas segue normal.
Na terça-feira (25), a partir das
13h30 acontece mais uma matinê
infantil, seguida pela última roda de
samba, às 16h30. As 20h30 tem
a premiação do Corso e o encerramento do Carnaval 2020 com show
na Tenda Principal.

Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!
*6
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* Rua das Safiras, n° 312, Carambeí
(em frente ao Detran)
@mundoencantadokidscarambei

