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câmaras retornam

Divulgação

Depois do recesso parlamentar, vereadores da região se preparam para retornar às atividades parlamentares. Em Castro, a
primeira sessão ordinária do ano está marcada para o dia 3 de
fevereiro. Já entre as câmaras das cidades vizinhas a Castro, a de
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Tibagi é a que retorna antes.

inspeção escolar
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Polícia Civil de Imbituva está à procura desde a manhã de quintafeira (30) do vereador Luisir Lobacz, conhecido como Kiko. Ele é o
principal suspeito de matar o empresário Everaldo Manfron. O caso
foi registrado pela Polícia Civil, no sábado (18), e desde o dia da
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morte Luisir não se apresentou às autoridades.

Água preta
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ATRAVÉS DO DEPUTADO PLAUTO MIRÓ

primeira DO BRASIL, EM ORTIGUEIRA

Governador inaugura
Escola Florestal
Divulgação

Tibagi recebe emenda de R$ 2,3 mi
Divulgação

prédio da primeira escola técnica de operação florestal do Brasil

DER fará
consulta
pública

EMPRESA
MULTINACIONAL
É NOTIFICADA
POR DANOS

Divulgação

20 bairros atingidos

INTERCÂMBIO PODE LEVAR SERVIDOR DE CARAMBEÍ AO JAPÃO

CONTORNO NORTE

A Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Logística e o
Departamento de Estradas de
Rodagem do Paraná (DER/PR)
irão promover uma Consulta
Pública na Câmara Municipal de
Castro, no dia 12 de fevereiro.
O evento objetiva apresentar
para a população do município
projeto de construção do Contorno Norte de Castro, cuja
obra faz parte do Programa
Estratégico de Infraestrutura
e Logística de Transportes do
página 3
Paraná.

vereador é dado como foragido

O aviso de que a Sanepar estaria realizando conserto emergencial, devido a um ponto de rompimento na adutora do Rio
Iapó, na rua João Maria do Carmo, em Castro, na segundafeira (27), deixou vários moradores irritados nessa semana.
O abastecimento de água ficou prejudicado em pelo menos 20
bairros do município. A normalização estava prevista para a noite
do mesmo dia, porém, algumas casas ficaram impossibilitadas de
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usar a água, por motivo de sujeira e mau odor.

castrense precisou esvaziar caixa d'água

TCE lança manual
para prefeitos que
encerram mandato

Divulgação

A Diretoria de Segurança Pública, por meio da Coordenadoria
Municipal de Trânsito (Comutran) está realizando vistoria nos
veículos que fazem o transporte escolar público em Castro. A inspeção iniciou na segunda-feira (27) e segue até sexta-feira (31),
página 5
no Parque Lacustre.
Divulgação
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O governador Carlos Massa
Ratinho Junior inaugura nesta
sexta-feira (31), em Ortigueira, a primeira escola técnica de
operação florestal do Brasil. O
evento será na própria escola,
às 9h30. A unidade é resultado
Divulgação

Divulgação

Aposentadorias Desmatamento

COMITIVA Tibagiana em Curitiba

Na segunda-feira (27), o prefeito Rildo Leonardi
e a vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, foram até
Curitiba e através do deputado estadual Plauto Miró
(DEM), Tibagi recebeu emenda de R$ 2,34 milhões
a fundo perdido, que representa custo zero para o
município. O recurso será investido para compra de
máquinas e equipamentos que farão parte da patrulha
rural, que atenderá o distrito de Caetano Mendes.

de parceria entre o Governo do
Paraná, por meio da Secretaria
de Estado da Educação e do
Esporte, a Klabin e a prefeitura
de Ortigueira, e terá capacidade para atender até 800
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alunos.		

O anúncio oficial da emenda ocorreu na sede da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Obras Públicas (Sedu), com a presença do secretário
da pasta, João Carlos Ortega e dos vereadores Cila
Pavesi, Elizeu Cortez, Gilson Roberto, Helen Cristina e Tônico Quadra, e do ex-vice-prefeito Silvio
Bittencourt e do diretor do Hospital Luiza Borba
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Carneiro, Paolo Pavesi.

Enquanto muitas pessoas
reclamam nas redes sociais, e
usam os famosos memes para
dizer que janeiro é um mês difícil
de administrar financeiramente,
os aposentados e pensionistas
do INSS já celebram o recebimento de reajuste em seus
página 5
benefícios.

Proprietário de uma chácara
da localidade do Socavão, em
Castro, foi autuado por policiais
do Batalhão de Polícia Ambiental, da Vila Velha, na terça-feira
(28). De acordo com as informações a equipe recebeu uma
denúncia de dano de vegetação
página 7
nativa no local.
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FEVEREIRO

EDITORIAL

Fevereiro, muitas vezes,
No meio dos doze meses,
É o mês mais jovial.
É o mês da mascarada,
Da alegria desvairada,
Das festas do Carnaval.
Saem à rua os diabos,
De longos, vermelhos rabos,
E caras de horrorizar,
E o velho, que, dando o braço
Ao dominó, e ao palhaço,
Diz graçolas, a pular
Brincai! por estes treze dias
De festas e de alegrias,
Os vossos livros deixai!
Para alegrar vossas almas,
Batei aos máscaras palmas,
— Depois… aos livros voltai

RETOMADA DOS TRABALHOS
Na próxima semana grande parte das Câmaras Municipais dos Campos Gerais volta ao trabalho. Neste, que
será o último ano das atuais gestões, muitos vereadores
mostrarão mais trabalho do que estão acostumados, afinal, conforme os resultados que apresentarem ao longo
dos próximos meses, é que serão lembrados nas urnas,
nas eleições municipais de outubro. Assim, 2020 promete ser o ano em que projetos sairão da gaveta, alguns
daqueles que costumam ficar neutros em relação aos mais
polêmicos, também começarão a se posicionar mais, afinal, agora irão querer mostrar que tem um lado, e é claro,
vão querer mostrar que estão ao lado do povo.
Informe Publicitário

OLAVIO BILAC

DE

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

A carne é fraca, mas
o churrasco é a paixão
do brasileiro

DE OLHO
Um olho no gato e outro
no peixe. Será mais ou menos
assim o trabalho dos vereadores nesse ano de reeleição.
Ao mesmo tempo que estarão
desempenhando suas ações
parlamentares, terão que suar
a camisa e correr atrás de
seus eleitores, e de novos.
REELEIÇÃO
Enquanto dois, ou três
vereadores (César do Povo,
Maria de Fátima Castro e Gerson Sutil), já colocaram seus
nomes para voos mais altos,
os demais dez parlamentares
castrenses devem mesmo buscar a reeleição. Vale destacar
os recordistas de mandatos,
Herculano da Silva com sete e
Sirlei Alves da Silva com oito.

Mesmo sentindo na carne os efeitos reais da falta de dinheiro
público circulante, a herança de uma cultura dos verdes campos
do Rio Grande do Sul, de um bom churrasco, continua na vida
dos brasileiros, que consomem 80% a mais de carne do que
o recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
A literatura procura conscientizar os benefícios da diminuição e substituição da proteína animal por novos sabores.
Até onde se sabe, haverá uma diminuição de animais mortos
por ano, que consomem água, comida, recursos energéticos,
precisam de pastos e produzem excrementos, poluindo mananciais e gerando poluição atmosférica. A cadeia de produção
de carnes também produz gases do efeito estufa global. Para
a saúde humana, é um fator de risco, das doenças cardiovasculares. Uma alimentação rica em vegetais favorece a prevenção de doenças crônicas, degenerativas, e diabete. Na teoria
uma equação simples, na prática uma operação complexa. A
complexidade está no ser humano, que quer viver mais, muitos
anos. Transita no universo dos eruditos e populares, a senha e a
receita de valorizar o meio ambiente, para evitar que a espécie
humana fique na posição horizontal e paralela à terra para ser
degustada a sua “carne”.

JUIZ CANDIDATO
O próprio juiz federal
Antônio César Bochnek desmentiu que deva concorrer
a um cargo político. Em resposta a uma jornalista do

Divulgação / Facebook

Página Um News, resumiu:
"Hoje, estou numa intensa
atividade de trabalho em SP.
Como magistrado é vedado
pela LOMAN qualquer manifestação ou atuação política
partidária. Neste sentido, não
posso me manifestar. Recebo a
notícia como reconhecimento
pelo trabalho realizado no serviço público e na comunidade.
Abraços.".
ÚLTIMAS: * Corre na
boca pequena que o sobrinho
e o vereador não irão mais
fazer implante em Istambul.
Parece que ficaram encabulados. * O ex-prefeito por
Carambeí, Osmar Rickli,
começou a ser procurado nos
últimos dias. Hoje no PSDB,
ele não esconde que disputará
as eleições deste ano. Diego
Macedo, Elisangela Pedroso,
Jeverson de Oliveira já o visitaram e na quinta-feira (30)
foi Diego Silva, presidente da
Câmara Municipal, que manifestou interesse em conversar.

Uma moradora do Bairro das Nações fez postagem de um 'lagarto
do mato', morto. Além do animal, ela reclamou do mato que serve
de esconderijo para bandidos e depósito de lixo. É de ressaltar que
o invasor não é o pobre bicho, mas o ser humano que a cada dia vem
invadindo espaços antes somente deles.

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

Resenhas rápidas e radicais
Vamos capitalizar ou aposentar? Pense pop! Seja top! Eis a questão!
Resenhas
rápidas e radicais
Como estou aprendendo depressa! Antes eu era irrelevante, esbanjando mediocridade no churrasco da laje! Com
31/01 - Dia do Lançamento do 1º Satélite (EUA)

Dia Mundial do Mágico

01/02 - Dia do Publicitário
02/02 - Aniversário da Revelare / Dia de Iemanjá

Dia do Agente Fiscal

03/02 - Dia da Navegação no Rio São Francisco

o celular e as informações do WhatsApp, tudo mudou para mim! Já estou confrontando o meu salário de agora e o
que vai ser depois! Vou capitalizar, juntando com tudo que eu ganho fazendo meus bicos fora do trabalho! Já me
Como estou aprendendo depressa! Antes eu era irrelevante, esbanjando mediocridade no churrasco da laje! Com o celular e as informações do WhatsApp, tudo
disseram
que esse fundão é um Associativismo Solidário, onde é um por todos e todos por um, já li sobre isso em
mudou para mim! Já estou confrontando o meu salário de agora e o que vai ser depois! Vou capitalizar, juntando com tudo que eu ganho fazendo meus bicos fora do trabaum
dos
meus que
cinquenta
de cabeceira!
ter eum
Investimento
quecinquenta
vai acumular
grandes
lho! Já
me disseram
esse fundão livros
é um Associativismo
Solidário,Enfim,
onde é umvou
por todos
todosFundo
por um, jáde
li sobre
isso em um dos meus
livros de cabeceira!
Enfim, vou ter um Fundo de Investimento que vai acumular grandes quantias de dinheiro...Serei o grande capitalista da nação! Vou fortalecer a soberania econômica do
quantias
de dinheiro...Serei o grande capitalista da nação! Vou fortalecer a soberania econômica do meu País!
meu País! Enfim, vou sair da barulhenta ignorância, realimentar minha fé na democracia dos juros e da correção monetária, já me permito estudar sobre o que significa
Enfim,
vou sair
ignorância,
realimentar
minha
fétempo
na democracia
dos juros
e daestará
correção
pay-as-you-go,
mesmoda
sembarulhenta
ter ido pro exterior
ou para as praias
do Brasil! Serei
ao mesmo
consumidor e investidor!
Meu dinheiro
SEMPREmonetária,
SEGURO
nas
mãos
de
gestores
honestos
e
competentes!
Vou
nessa,
não
sou
mais
um
dos
descrentes,
acredito
em
milagres
econômicos
e
quando
me
aposentar,
vou
escrever
um do
já me permito estudar sobre o que significa pay-as-you-go, mesmo sem ter ido pro exterior ou para as praias
livro sobre isso...eu adoro ser da Nova Classe Média, agora eu sou top!
Brasil! Serei ao mesmo tempo consumidor e investidor! Meu dinheiro estará SEMPRE SEGURO nas mãos de
gestores honestos e competentes! Vou nessa, não sou mais um dos descrentes, acredito em milagres econômicos
e quando me aposentar, vou escrever um livro sobre isso...eu adoro ser da Nova Classe Média, agora eu sou top!

Vamos capitalizar ou aposentar: Pense pop! Seja top! Eis a questão
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Temperatura
27

ºC

19 ºC

Umidade
99%
68%

25

ºC

19 ºC

99%
63%

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

Domingo
02/02

24

ºC

18 ºC

99%
53%

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

03/02

REDAÇÃO

Clima

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Previsão do Tempo - Castro*

23

ºC

17 ºC

98%
64%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 30/01/2020
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SOBRE A OBRA DO CONTORNO NORTE

DER fará Consulta Pública em Castro
Consulta
Pública tem
como finalidade
discutir obra
do Contorno
Norte
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Logística e o

Departamento de Estradas de
Rodagem do Paraná (DER/PR)
irão promover uma Consulta
Pública na Câmara Municipal de
Castro, no dia 12 de fevereiro,
a partir das 13 horas. O evento
tem como objetivo apresentar
para a população do município
o projeto de construção do Contorno Norte de Castro, cuja obra
faz parte do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná,
e conta com financiamento do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O evento atende à política do
BID, e de acordo com a assessoria de imprensa do DER, terá
a finalidade de apresentar e discutir com a comunidade, sociedade civil organizada e demais
representantes das regiões
envolvidas, informações sobre os
empreendimentos rodoviários a
serem executados. A Consulta é
aberta ao público e toda a população do município é convidada a
participar, justamente para que o
propósito de ampla divulgação e
de coleta de opiniões e sugestões
seja alcançado.

Obra
Em meados do ano passado
começou a ser executada a construção do acesso ao Contorno
Norte de Castro, com a pavimentação da estrada que dá acesso ao
Parque Industrial, onde estão as
empresas Cargill, Evonik e Eco
Axial. A extensão do acesso é de
aproximadamente 2,7 quilômetros. A Consulta Pública do dia
12 se refere à obra de construção
do Contorno, que tem 14 quilômetros de extensão. E, o Contorno Norte fará a ligação entre as
rodovias PR-151 e PR-090.

APOIO TOTAL
O senador Alvaro Dias (PDM) defende a continuidade à
Lava Jato e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da
operação. "Deltan Dallagnol disse que não vai assistir em silêncio ao desmonte do combate à corrupção no País. O procurador tem todo o nosso apoio nessa luta".
Divulgação

FIM DO RECESSO

Câmaras municipais retomam trabalhos
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Depois do recesso parlamentar, vereadores da região se preparam para retornar às atividades
parlamentares. Em Castro, a primeira sessão ordinária do ano está
marcada para o dia 3 de fevereiro.
Já entre as câmaras das cidades
vizinhas a Castro, a de Tibagi é a
que retorna antes ao trabalho. O
primeiro dia de atividades dos parlamentares, assim como a primeira
sessão de 2020, estão agendados
para o dia 4 de fevereiro.
Na sequência a cidade de
Ponta Grossa retoma as atividades. Os vereadores voltam ao

trabalho no dia 6 de fevereiro e,
no dia 17 fazem a primeira sessão
ordinária do ano. Em Carambeí a
volta das sessões e o retorno dos
parlamentares estão marcados
para o dia 18 de fevereiro. E em
Piraí do Sul a primeira sessão de
2020 e o retorno dos vereadores
ocorrem no dia 20 de fevereiro.
Primeira sessão em Castro
Sobre o retorno das sessões
na Câmara Municipal de Castro,
a presidente da Casa, vereadora
Maria de Fátima Castro, afirmou que tem expectativas positivas. “Eu espero que cada poder
cumpra com o seu papel. Independente de ser ou não ano de

eleição, tanto o Legislativo quanto
o Executivo tem que pensar na
população. Da minha parte, este
será um ano extremamente produtivo”, destacou.
Em 2020 se encerram as atuais gestões nas Casas Legislativas
de cada município. De acordo com
Maria de Fátima, também será um
ano de avaliação dos trabalhos.
“Tanto por parte dos vereadores
quanto do Executivo. É quando
a população vai dizer, eu sei do
trabalho que este vereador fez e
gostei, ou não gostei. E faz isso
através do voto. O Executivo vai
ter que se desdobrar para executar o que estava previsto no Plano
Plurianual, porque muita coisa não

foi executada, ainda. O Legislativo
vai ter ainda mais trabalho no sentido de fiscalizar, porque ano eleitoral é quando há muitas vedações.
O Legislativo já tem um primeiro
trabalho que é o de buscar a legislação nova referente à eleição. Eles
terão de se apropriar dessa legislação, verificar o que está posto
ali, estar atento às vedações para
aqueles que são ordenadores de
despesas, como no meu caso, que,
como presidente da Câmara, tenho
que tomar certos cuidados, e no
caso do prefeito, como ordenador
de despesas do Executivo. Mas a
minha expectativa é das melhores
porque sou uma pessoa sempre
positiva”, comentou a vereadora.

'DE ENCERRAMENTO DE MANDATO'

TCE-PR lança Manual para prefeitos
Em evento realizado em São
José dos Pinhais na manhã de quinta-feira (30 de janeiro), o Tribunal
de Contas do Estado lançou seu
Manual de Encerramento de Mandato, voltado aos prefeitos dos 399
municípios paranaenses. A cerimônia, organizada pela Escola de Gestão Pública (EGP) do TCE-PR,
reuniu mais de 300 pessoas no
auditório do Parque Industrial e
Logístico Portal do Porto, localizado nesse município da Região
Metropolitana de Curitiba.
Tendo em vista que o ano de
2020 marca o encerramento de

mais um ciclo quadrienal de mandato dos prefeitos, o objetivo do
material elaborado pelo TCE-PR
– entregue a cada um dos presentes e já disponível no portal do
Tribunal – é orientar os gestores e
servidores municipais a respeito
de normas e diretrizes legais que
devem ser seguidas no último ano
de gestão.
Falando para uma plateia
composta por representantes de
aproximadamente uma centena de
municípios paranaenses – entre os
quais 11 prefeitos –, o presidente
do TCE-PR, conselheiro Nestor

Baptista, alertou para a importância de os gestores se cercarem de
profissionais qualificados e prestarem a devida atenção aos aspectos
operacionais da administração.
“Os senhores [prefeitos] não
podem largar as prefeituras e
preocuparem-se em apenas fazer
política. Vocês devem cobrar seus
técnicos para que consolidem, o
quanto antes, a documentação
necessária para que seja possível
a realização de uma prestação de
contas correta. O Tribunal de Contas é um aliado de quem quer bem
servir a população e está aqui para

ajudá-los da melhor maneira possível”, afirmou.
Também presente na cerimônia, o vice-governador paranaense,
Darci Piana, elogiou, em nome do
governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o trabalho de orientação realizado pela Corte junto às
prefeituras. “Nenhum Tribunal de
Contas do país desempenha essa
tarefa melhor do que o Tribunal de
Contas do Paraná. Mais uma vez,
nosso Estado sai na frente, com
o TCE demonstrando sua competência e vontade de ajudar os
municípios”, declarou.

TRÁFICO DE PESSOAS
O Senajus e a PF lançam
campanha de prevenção ao tráfico de pessoas que será feita
por meio de de folheto informativo com alertas de prevenção e combate ao tráfico de
seres humanos. Serão distribuídas mais de 500 mil folhetos
no momento em que a pessoa
for retirar o passaporte emitido
pela PF nos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Goiás, Ceará, Pará e
Amazonas.
AUMENTO DO SALÁRIO
Por 7 a 3, os vereadores
de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, definiram
o aumento dos salários para a
próxima legislatura em 60%.
Assim, os candidatos eleitos
no mês de outubro, vão receber R$ 9.584. Atualmente,
os vencimentos estão em R$
5.992.
PATRIMÔNIOS CULTURAIS
Dos 22 patrimônios culturais e naturais do Brasil reconhecidos pela Unesco, apenas
dois são citados novo plano
da Embratur para divulgar o
Brasil no exterior este ano. Na
lista consta somente a Amazônia e Fernando de Noronha. F
icaram de fora ainda as principais festas típicas e populares
do calendário nacional. Para o
ex-presidente do Iphan, Angelo
Oswaldo, aomissão promove
adesvalorização desse patrimônio como atrativo turístico.
MILÍCIA DIGITAL
O deputado Alexandre
Frota (SP) e a deputada Joice
Hasselmann (SP) estão atuando junto ao STF para ajudar
a mapear a milicia digital que
produz os ataques virtuais.
Ambos já estiveram no STF
duas vezes. Os trabalhos estão
sob direção do ministro e Alexandre de Moraes.
CUBA LIBRE!
Na embaixada em Brasília,
autoridades cubanas celebraram a presença do senador e
ex-presidente Fernando Collor
(Pros-AL) à celebração dos 61
anos da revolução liderada por
Fidel Castro. Collor disse aos
cubanos que é contra a ideologia na política externa e defendeu o Mais Médicos.
ORDEM DE SERVIÇO
O governador Ratinho
Junior assinou ordem de serviço para o início das obras
na importante Avenida Rui
Barbosa no Guatupê. A via
de 2,5 quilômetros corta parte
o bairro Guatupê, após a
BR-277, ligando São José dos
Pinhais a Piraquara. O investimento é de R$ 19 milhões.
TRÁFICO
Dados apontam que 73%
dos crimes registrados em
Curitiba em 2019, estão diretamente relacionados ao uso e
tráfico de drogas na cidade. A
delegada Camila Cecconello
explica que o foco das investigações são as organizações

criminosas voltadas para o
tráfico de drogas. Esse monitoramento ajuda, de forma considerável, para a elucidação de
crimes contra a vida.
PLACA PADRÃO
Os Detrans de todo o país
terão até hoje para adotar
a placa padrão Mercosul. A
medida traz ainda ajustes no
modelo em relação ao que tinha
sido estabelecido em 2018. O
Paraná saiu na frente, um dos
primeiros estados que adotou a
medida.
A CASA É SUA
O Ministério da Saúde
não fará qualquer restrição à
entrada de chineses no Brasil. Mesmo com a epidemia de
coronavírus - que se alastrou
pela China.A título de precaução, o ministério tem recomendado que as pessoas evitem
viajar para aquele país e que
empresários evitem receber
pessoas vindas da China para
reuniões presenciais.
CENTRAL
O prefeito Chico Brasileiro
(PSD) implantou uma central
de monitoramento do coronavírus para orientar os moradores
e turistas em Foz do Iguaçu.
Ciudad del Este, fronteira com
Brasil, concentra uma considerável comunidade chinesa.
ESCOLA DE TURISMO
Em reunião com o Sindhotéis e a Unioeste, o deputado
Vermelho (PSD) que aulas da
escola de turismo do Brasil em
Foz do Iguaçu começam em
abril e os cursos serão ministrados por professores da universidade. "Esta escola é fruto
de muito trabalho que resultou
nessa grande parceria entre
governo federal, Unioeste e
Sindicato de Hotéis".
PRIMEIRA
O Brasil terá mais quatro
escolas de turismo e a de Foz
do Iguaçu será a primeira. "Os
recursos, no valor de R$ 3
milhões, já estão empenhados.
A Unioeste prepara a grade
curricular, o planejamento e a
implantação dos cursos", destacou Vermellho.
PRESENÇAS
Já confirmaram presença
na audiência pública contra extinção das cidades com
menos de cinco mil moradores:
AMP, CNM, Uvepar, Amunop,
Amunpar, Amerios, Comcam,
Amop. Amsulpar, Cantuquiriguaçu, Amocentro e Amenorte. Até a próxima semana,
o deputado Romanelli (PSB) e
a frente de deputados municipalistas esperam a confirmação
de todas as associações regionais de municípios e das câmaras de vereadores. No Paraná,
104 cidades serão impactadas
pela medida do governo federal. A audiência será em 12 de
fevereiro na Assembleia Legislativa em Curitiba.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

4

SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2020

PARA EQUIPAR PATRULHA RURAL

Tibagi recebe emenda de R$ 2,3 mi
Divulgação

Ortega diz que
investimento
chegou em
uma boa hora
Tibagi - Na segunda-feira
(27), o prefeito Rildo Leonardi
e a vice-prefeita, Helynez Santos
Ribas, foram até Curitiba e através
do deputado estadual Plauto Miró
(DEM), Tibagi recebeu emenda
de R$ 2,34 milhões a fundo perdido, que representa custo zero
para o município. O recurso será
investido para compra de máquinas e equipamentos que farão
parte da patrulha rural, que atenderá especialmente o distrito de
Caetano Mendes. O anúncio oficial da emenda ocorreu na sede da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
(Sedu), com a presença do secretário da pasta, João Carlos Ortega
e dos vereadores Cila Pavesi, Elizeu Cortez, Gilson Roberto, Helen
Cristina e Tônico Quadra e do
ex-vice-prefeito Silvio Bittencourt
e do diretor do Hospital Luiza
Borba Carneiro, Paolo Pavesi.
O prefeito ressaltou todo o
apoio do deputado Plauto nestes anos de gestão. “Mais uma
conquista, mais uma emenda do
deputado Plauto para o município
de Tibagi. Foram inúmeras vezes
que nós viemos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
com o próprio Ortega, antes dele
ser secretário, quando o Plauto, lá
em 2017, destinou vários recursos
para Tibagi. Agora, estamos terminando nossa gestão com uma
emenda de R$ 2,3 milhões para
novos equipamentos, para que a

EM ESTRADAS

Prefeitura notifica empresa
multinacional por danos

Comitiva tibagiana em Curitiba
gente possa melhorar as estradas,
principalmente para nossos produtores rurais”, disse Leonardi.
O deputado Plauto Miró
explicou como será distribuída a
emenda e os equipamentos que
serão adquiridos. “São R$2,3
milhões. É uma patrola, uma retroescavadeira, um rolo compactador,
são três caminhões, duas picapes,
são equipamentos para formar
uma patrulha rural. Para poder,
rapidamente, com equipamentos
zero quilômetros, fazer com que
as estradas da cidade, em especial
do interior do município, possam
ser arrumadas e sempre estarem
numa condição boa para o trafego
de pessoas e também da produção
do município. Sei que a região da
Porteira Grande tem necessidade
de ter suas estradas arrumadas
periodicamente e sei que essa
patrulha vai fazer com que toda
a região possa ser atendida, onde
nós, dessa forma, podemos contribuir com o município de Tibagi”,

afirmou.
O secretário Ortega ressaltou a importância da parceria
do Governo do Estado com os
municípios menores. “É uma
importante parceria do Governo
do Estado. Nessa parceria com
o deputado Plauto, que conseguiu viabilizar R$ 2,340 milhões
a fundo perdido, para aquisição
de equipamentos vão melhorar
os serviços do município, seja
na área rural e também na área
urbana”, explicou.
Ela ainda salientou que o
investimento chega em uma boa
hora para o município. “É a
determinação do nosso governador, Ratinho Junior, que a Sedu,
responsável pelas políticas públicas, em parceria com o deputado
Plauto, com a Assembleia Legislativa possa trazer esses recursos
importantes, em parceria com o
município de Tibagi. Município
de uma grande extensão e esses
maquinários vão chegar em bom

momento para melhorar ainda
mais os serviços prestados”, finalizou o secretário da Sedu.
Silvio Bittencourt, ex-vice-prefeito e liderança de Caetano Mendes, aproveitou a oportunidade
para agradecer os investimentos
que beneficiarão a comunidade de
Caetano Mendes. “Agradecer a
gentileza e cuidado que o Plauto
nos deu. Para nós é muito importante a parte agrícola do nosso
município, que só a estrutura de
Tibagi também não vence”, exclamou.
Financiamento
Durante a agenda na capital,
também foi apresentado para os
vereadores presentes um limite de
financiamento para o município de
Tibagi, através da Sedu. Entre os
pontos positivos estão a carência
e o longo prazo para pagamento.
O montante financiado poderá ser
utilizado para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos.

Palmeira - A Prefeitura de
Palmeira está notificando judicialmente uma empresa multinacional
do ramo madeireiro que exerce
extração na localidade de Rincão
do Coxo, no distrito de Papagaios
Novos. O motivo da notificação é
a grande deterioração causada nas
estradas rurais que são utilizadas
para escoar as madeiras cortadas
na região, além da poluição atmosférica através de nuvens de poeira.
O fato se agrava diante do
grande número de caminhões que
utilizam as referidas vias. De acordo
com a secretária de Obras e Infraestrutura, Francine Albuquerque,
“as estradas das localidades próxi-

mas vem sofrendo danos, além da
normalidade esperada, tendo em
vista o grande tráfego de caminhões
pesados, os quais não observam as
intempéries climáticas e com isso
acabam ocasionando danos ao
patrimônio público e à comunidade.
Além do dano material, os moradores também relatam que a poeira
excessiva levantada pelos veículos,
que não raras as vezes transitam
em velocidade incompatível, está
causando problemas respiratórios”,
disse Albuquerque.
A secretária também destaca
que as estradas utilizadas para
escoar a matéria-prima receberam
manutenção recentemente.

EM CARAMBEÍ

Intercâmbio pode levar
servidor para o Japão
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí quer enviar representante ao Japão, conforme convênio
firmado entre a CNM – Confederação Nacional dos Municípios, e
o Governo Japonês. O servidor
candidato(a) deve se enquadrar
no perfil e pertencer ao quadro
efetivo municipal.
Os participantes do intercâmbio terão a oportunidade de
aprender sobre o sistema educacional japonês, compartilharão

experiências do sistema brasileiro, e desenvolverão atividades
práticas de apoio a imigrantes,
com foco em famílias brasileiras. Durante o período, também
terão outros treinamentos que
oferecem contato com sistema de
governo local e cultura do Japão,
além de aulas de japonês.O prazo
para recebimento de candidaturas é dia 31 de janeiro de 2020.
Saiba mais sobre como se candidatar no site lgotp.cnm.org.br.
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REAJUSTE DAS APOSENTADORIAS

Calendário de
pagamentos
segue até no dia
7 de fevereiro
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Enquanto muitas pessoas
reclamam nas redes sociais, e
usam os famosos memes para
dizer que janeiro é um mês
difícil de administrar financeiramente, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
da Seguridade Social (INSS)
já celebram o recebimento de
reajuste em seus benefícios. Os
valores já reajustados começaram a ser pagos na segundafeira (27), e, de acordo com

o calendário da instituição, os
pagamentos seguem até no
dia 7 de fevereiro. A data dos
pagamentos varia conforme o
valor do benefício.
Os primeiros a receberem
foram os segurados que ganham
salário mínimo. O valor já reajustado passou de R$ 998 para
R$ 1.039, ou seja, 4,1% a
mais que em 2019. Já os beneficiários que recebem mais de
um salário mínimo terão 4,48%
de reajuste no salário. No site
do INSS está disponível a informação de todos os valores.
Luiz Antonio de Lima, de
56 anos, ainda nem recebeu
a aposentadoria desse mês,
conforme o calendário, seu
pagamento ocorre no dia 6
de fevereiro, mas ele já considera o valor do reajuste baixo,
diante de todas as despesas do

mês. “É meio fraco né, nem dá
pra pensar em fazer planos, é
tanta coisa que a gente precisa
pagar”, destaca.
Reajuste maior
no próximo mês
Em fevereiro os aposentados e pensionistas irão receber
um reajuste maior, para quem
recebe um salário mínimo, o
valor passará a ser R$ 1.045.
O novo reajuste entra em vigor
no primeiro dia do mês, a partir
da edição de uma nova medida
provisória. A mudança ocorrerá
porque o primeiro reajuste foi
calculado com a projeção da
inflação pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC),
mas o índice acabou sendo
maior graças às altas de preço
na comercialização de carnes,
ocorridas no final do ano.

QUANDO ÁGUA VOLTOU ESTAVA BARRENTA

Moradores ficam sem água e reclamam
Divulgação

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O aviso de que a Sanepar estaria realizando conserto
emergencial, devido a um ponto
de rompimento na adutora do
Rio Iapó, na rua João Maria do
Carmo, em Castro, na segundafeira (27), deixou vários moradores perturbados durante a
última semana. O abastecimento
de água ficou prejudicado em
pelo menos 20 bairros do município. A normalização do abastecimento estava prevista para
a noite, do mesmo dia, porém,
algumas casas ficaram impossibilitadas de usar a água, por
motivo de sujeira e mal odor.
Ficaram sem água durante
este período os moradores que
não têm caixa-d’água no imóvel,
nos bairros Jardim São Miguel,
Jardim Thermas Riviera, Santa
Terezinha, Anna Teodora, Jardim Pandorf, Nossa Senhora das
Graças, Jardim Santa Paula, Jardim Alvorada 1 e 2, Jardim Barcelona, Vila Santa Cruz, Vila do
Rosário, Vila Nossa Senhora do
Rosário, Jardim Colina das Palmeiras, Canta Galo 1 e 2, Perpétuo Socorro, Jardim Colonial e
Padre Piva.
O problema não foi somente
este. Nas redes sociais, em grupos específicos da cidade, pessoas reclamaram muito sobre a
água que estava saindo de suas
torneiras, de cor amarronzada
e mal cheiro. Uma das internautas, moradora do Jardim
Pandorff, compareceu até a
redação do Página Um News,
na terça-feira (28), para relatar
sua indignação e revolta. “É a
segunda vez que isso acontece.
Na primeira tentamos o contato
com a Sanepar, mas agora vim
direto para fazer a divulgação
desse problema. Além de chegar em casa e não ter água para
tomarmos banho, quando a água
voltou estava sem condições de
uso”, completou.
Neuza comentou também
que, além de não conseguir usar
a água para tomar banho, cozinhar e beber, estava impossível também de dar água para o
cachorro. “Um absurdo”, lembrou. O problema da castrense
só foi resolvido na quarta-feira
(29) quando precisou esvaziar
a Caixa D’água de 500 litros,
a qual estava muito suja. “Tivemos que jogar fora 500 litros de

“

Castrense precisou esvaziar caixa para ter água de qualidade

É a segunda vez
que isso acontece.
Na primeira tentamos o contato
com a Sanepar,
mas agora vim
direto para fazer
a divulgação
desse problema.

água para voltarmos a nossa
rotina normal. Então calcule os
gastos disso. Sem falar que precisamos lavar a caixa que ficou
completamente suja”, lamentou.
Além de Neuza, a maioria
dos moradores da rua Eduardo
Sâmera, no Jardim Pandorff,
estavam reclamando da mesma
situação. A redação recebeu
diversas fotos, do chuveiro das
casas, e de caixas D’água impossibilitadas de serem usadas. As
publicações e comentários na
internet também variaram de
“falta de respeito com a população” até “precisamos nos reunir
e tomar providências cabíveis.
Onde já se viu me cobrarem por
uma água dessas”.
Sanepar
A redação foi em busca de
uma resposta para a população e
conversou com Oseias Jorge de
Melo, coordenador Industrial da
regional da Sanepar. Ele respondeu que a falta de água foi devido
ao conserto da adutora do Rio
Iapó. Oseias comentou que sem-

pre que a equipe da Sanepar faz
esse tipo de reparo, a população
é avisada através de nota oficial a
qual é divulgada em rádios, jornais e na internet, e no site oficial
da empresa.
“Algumas pessoas nos falam
que não tem meios para ficar
sabendo sobre a parada programada, mas quando elas ligam
no nosso 0800 para qualquer
reclamação lá também elas são
avisadas da nota. É um trabalho
que precisamos realizar e avisamos em todas as plataformas que
temos disponível”.
Questionado sobre o assunto,
Oseias respondeu que a unidade
de Castro não recebeu nenhuma
reclamação, então o grupo não
tem como saber o que está acontecendo. “Sempre que alguém
tiver algum problema relacionado
a água, ligue para nossa central
no 0800 e relate seu problema,
isso fica registrado pra gente e
também vem uma observação
na fatura do cliente. Não temos
como saber sobre os problemas
que acontece se não reclamarem
conosco. Assim que recebemos
esses avisos, mandamos um funcionário para vistoriar o que está
acontecendo e tentar resolver o
problema”, aconselhou.
O coordenador falou que a
respeito da cor e do cheiro, eles
podem ser causados por partículas que ficam nos tubos. “O
que pode ter acontecido é que
alguma coisa pontual que arrasta
partículas, as quais ficam nas
paredes dos tubos, solta ela vai
para as casas”, explicou.
O procedimento a ser tomado
nesses casos, seja por falta de
água, ou coloração e mal odor,
conforme a Sanepar, é entrar em
contato com a equipe pra poder
registrar a queixa ou até mesmo
salvar sua reclamação via 0800.

Divulgação / Arquivo Pessoal

Quem recebe
salário mínimo teve
4,1% de aumento
Luiz Antonio de Lima, de 56 anos, ainda nem recebeu a aposentadoria desse mês

DE TRANSPORTE ESCOLAR

Veículos passam por vistoria
A Diretoria de Segurança
Pública, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito
(Comutran) está realizando
vistoria nos veículos que fazem
o transporte escolar público
em Castro. A inspeção iniciou
na segunda-feira (27) e segue
até sexta-feira (31), no Parque
Lacustre.
A vistoria buscou conferir
os equipamentos obrigatórios
de segurança como tacógrafo,
sinalização e iluminação, bancos,
cintos, extintores de incêndio,
pneus, freios, abertura de janelas e demais itens de acordo com
todas as normas estabelecidas
pelo Detran, Contran, Comutran
e Código de Trânsito Brasileiro.
Então sendo inspecionados
o total de 103 veículos que
prestam serviços ao município
e 80 veículos particulares. Após
a vistoria, eles recebem um selo
que é colado no para-brisa para
que os pais dos alunos possam
fiscalizar.

Divulgação

Extintores são inspecionados
Outras duas vistorias já foram
feitas este ano. Uma delas pelo
Detran para emitir a autorização
de uso do veículo com transporte
escolar e outra pelas empresas
cadastradas pelo Inmetro para
garantir que os veículos estão em
total condições de rodar.
O Departamento de Transporte Escolar fiscaliza também
documentos dos condutores desses veículos como idade mínima

de 21 anos, habilitação na categoria D ou E, não ter cometido nenhuma infração grave ou
gravíssima ou ser reincidente
em infrações médias durante
os 12 últimos meses, possuir
Certidão Negativa do Registro
de Distribuição Criminal, aprovação nos cursos especializados
de transporte de passageiros,
transporte escolar e inclusão de
EAR (Exerce Atividade Remunerada) na Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), conforme
os termos da regulamentação do
Contran.
De acordo com diretor de
Segurança Pública de Castro,
Antonio Sergio de Oliveira, a
vistoria é importante para que
tudo possa estar em ordem até
o início do ano letivo. “Mais uma
vez, junto com a secretaria de
Educação estamos realizando
esse trabalho que tem como finalidade garantir que o transporte
dos alunos seja o mais seguro
possível”, disse.
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PRIMEIRA DO BRASIL

Ratinho inaugura escola técnica florestal
Divulgação

Novo centro em
Ortigueira oferta
três cursos
Da Redação
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior inaugura nesta
sexta-feira (31), em Ortigueira,
a primeira escola técnica de
operação florestal do Brasil. O
evento será na própria escola,
às 9h30. A unidade é resultado
de parceria entre o Governo do
Paraná, por meio da Secretaria
de Estado da Educação e do
Esporte, a Klabin e a prefeitura
de Ortigueira, e terá capacidade
para atender até 800 alunos.
“Esta escola é uma ideia ino-

Escola abre novas
oportunidade
para que os jovens
possam atuar em
uma área essencial
para a economia

Prédio da primeira escola técnica de operação florestal do Brasil
vadora, que fortalece o ensino
profissionalizante na rede pública
estadual”, afirmou o governador
Carlos Massa Ratinho Junior
quando do anúncio em novembro.

“A escola abre novas oportunidades para que os jovens possam
atuar em uma área essencial para
a economia do Paraná e do Brasil", completou.

serão oferecidas nas modalidades integral, concomitante com
o ensino médio, e subsequente,
quando o aluno já tem o ensino
médio e faz apenas a formação
técnica.

O novo centro oferta três cursos: técnico em Operações Florestais, técnico em Manutenção
de Máquinas Pesadas e técnico
em Agronegócio. As formações

Parceria
A escola vai funcionar no
prédio que foi utilizado como
alojamento dos trabalhadores

do Projeto Puma, maior investimento privado da história do
Paraná, construído com incentivo do Governo do Estado. A
estrutura doada pela Klabin conta
com quartos, banheiros, salas de
aula, cozinha industrial, refeitório,
campo de futebol e área de lazer.
A Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte garantiu
as adaptações necessárias para
acessibilidade e a construção de
oficina mecânica e uma quadra
poliesportiva coberta. O investimento do Estado foi de R$ 12
milhões.
Como se trata de uma formação ainda inédita no Brasil, a
Klabin disponibilizará instrutores
que hoje formam a mão de obra
especializada da companhia para
participarem do processo seletivo de professores da escola.

Classificados a partir de R$ 2,00

BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
Em oferta 01 galpão de 200 mts² por
R$ 15.500 e 01 galpão de 100 mts²
por R$ 7.500 e 08 pilares de concreto sem uso para retirar por R$
3.450. Contato: (42) 9 9935-9235.

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

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SÚMULA DE REQUERMENTO
A Laticínios Tirol Ltda. torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
de Instalação, para LDAT 138kV Tirol – Seccionamento (AEV - IMB)
e Subestação Tirol 138kV a ser implantada nas proximidades da BR
373KM 198 + 992,24m no município de Ipiranga-PR.

ANUNCIE AQUI! 3232-5148

IMPERDÍVEL, COMPRE UMA E GANHE OUTRA
Vendo uma escrivaninha usada, com três gavetas, medindo 1,56 x
0,60, na cor casca de ovo, e ganhe outra desmontada (sem gavetas).
As duas com pés de ferro. Retirar do local. Valor de R$ 150. Interessados contatar (42) 3232-5148.

SÚMULA DE REQUERIMENTO PARA LICENÇA PRÉVIA
A Empresa Vezaro e Gonçalves LTDA Epp, torna público que ira
requerer ao IAP a Licença Prévia para Fabricação de Artefatos De
Madeira Exceto Móveis, a ser implantada na rua Atanagildo Volaco,
500 Bairro Seminário em Piraí do Sul -PR.

PROJUDI - Processo: 0007042-57.2018.8.16.0064 - Ref. mov. 35.1 - Assinado digitalmente por Karen Tomazoni Teixeira
09/04/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: citação

Áries: Coisas podem não sair
exatamente como você planejou.
Controle sua impaciência, segure a
irritação e evite bater com os chefes
no serviço. Aposte na criatividade
para vencer os desafios e alcançar
seus objetivos.

Libra: Quem tem uma sociedade com parentes poderá enfrentar
conflitos de interesse no início do
dia. Procure não agir com teimosia: é importante ceder para aliviar
as tensões. A união faz a força no
trabalho.

Touro: Você pode precisar de
silêncio e sossego para se concentrar
nos estudos e nas tarefas. Procure
fugir de agitação e prefira ficar no seu
canto para dar conta de tudo. Não
confie em qualquer um: só revele seus
projetos a quem puder ajudar.

Escorpião: O período da
manhã vai exigir muito cuidado com
fofocas e mal-entendidos. Fale com
calma e certifique-se de que suas palavras foram bem-compreendidas. Pode
aproveitar a hora do almoço para fazer
um servicinho extra em casa.

Gêmeos: O céu alerta que
você pode se decepcionar com amigos hoje. Ou pode enfrentar conflitos
importantes com colegas e parceiros
de trabalho. Troque ideias com pessoas que pensam como você ou que já
chegaram aonde você quer chegar.

Sagitário: É melhor não contar
apenas com a sorte para conseguir
o que deseja. O astral envie boas
vibrações, é preciso fazer a sua parte
para não cair em armadilhas. Evite
gastar com supérfluos. Explore sua
simpatia e boa lábia.

Câncer: Cuidado para não ter
ambição demais a acabar se indispondo com pessoas que poderiam
ajudar. Trabalhar em equipe vai exigir
mais jogo de cintura para conciliar
seus interesses com os dos outros.

Capricórnio: O dia pode começar tenso em família e bater de frente
com os parentes não vai ajudar em
nada. Procure ter mais jogo de cintura
para resolver as coisas sem brigar. Terá
boas ideias para ganhar dinheiro.

Leão: Bom momento para fazer
cursos e investir no seu aperfeiçoamento profissional. É preciso sair do
comodismo para criar novas oportunidades para o seu futuro. Troque ideias
com os colegas, principalmente com
os mais experientes e bem-sucedidos.

Aquário: Logo cedo, você pode
ter problemas com uma mentira ou
fofoca. Tenha cuidado com o que vai
dizer para não deixar escapar um
segredo. Ao mesmo tempo, não acredite em tudo que os outros vão falar:
investigue se é mesmo verdade.

Virgem: Você pode ter ganhos
e gastos inesperados ao longo do dia,
por isso, é melhor não abusar da sorte
e controlar bem seu dinheiro. Os astros
favorecem as mudanças no trabalho.
Faça contatos e use a sua criatividade
para se dar bem no emprego.

Peixes: Você pode perder
dinheiro numa parceria ou num projeto
para o futuro. Avalie bem os riscos e,
se sentir que o caminho não é esse,
desista logo. Os astros ajudarão você
a repensar os gastos e se livrar de uma
dívida: faça as contas direitinho.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CASTRO
VARA CÍVEL DE CASTRO - PROJUDI
Rua Coronel Jorge Marcondes, S/N - Fórum - Castro/PR - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-3608

Autos nº. 0007042-57.2018.8.16.0064
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
Estado do Paraná
= EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = de possíveis interessados,
ausentes, incertos e desconhecidos, bem como dos seus cônjuges, se casados
forem.
O Doutor RODRIGO YABAGATA ENDO, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de
Castro, Estado do Paraná etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA, sob nº 0007042-57.2018.8.16.0064, em que é requerente
SALETE TEREZINHA GRONDEK DA LUZ, pela qual a autora pretende adquirir o
domínio sobre: “lote de terreno rural, localizado no local denominado Cercado,com
a área de 123.694,10m², 12,3694 ha ou 5,11 alqueires, no município de Castro –
Paraná, confrontando-se com as terras de Calpar Comércio de Calcário Ltda.,
Osvaldo Pinheiro, Sebastião de Paula Machado e José Adir Castanho Machado”;e
sendo que mediante o presente edital CITA os possíveis interessados, ausentes,
incertos e desconhecidos, bem como dos seus cônjuges, se casados forem, para
que no prazo de 15 (quinze) dias, contestem a ação, sob pena de revelia. Ciente
ainda de que, a falta de contestação implicará a presunção de admissão da
veracidade dos fatos afirmado na inicial. Consoante disposto no Art. 344 do NCPC:
“SE O RÉU NÃO CONTESTAR A AÇÃO, SERÁ CONSIDERADO REVEL E
PRESIMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS
PELO AUTOR.". E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e
futuramente ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital,
com o prazo de 30 dias, que será publicado na forma da lei, e afixado cópia no átrio
do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Castro, Estado do Paraná, aos nove (09) dias do mês de abril (04) do ano de dois
mil e dezenove (2019). Eu, _________ (Leonilda Brigina Westphal), Escrivã, que o
digitei, subscrevi e assino por determinação do MM. Juiz de Direito.
Leonilda Brigina Westphal
Escrivã
Autorizada pela Portaria nº 02/2016

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYZZ N8MG9 47NU4 6H68U

(42)

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINDICATO DOS MOTORISTAS, COBRADORES
E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS URBANOS,
MUNÍCIPAIS, METROPOLITANOS, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, INTERNACIONAIS DE FRETAMENTO E TURISMO DE
PONTA GROSSA E REGIÃO - SINTROPAS PG, no uso das atribuições, que lhe conferem o Estatuto e a Legislação vigente, CONVOCA
todos os trabalhadores da empresa Viação Cidade de Castro, para
participarem da assembleia geral extraordinária do dia 03 de fevereiro
de 2020, em primeira convocação as 19h30min e a segunda convocação às 20h00min, a ser realizada na Av. Rio de Janeiro, 1235 - Jardim
das Araucarias, Castro, Estado do Paraná, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação ou rejeição da proposta da
empresa para renovação de cláusulas sociais e reajustes das clausulas
econômicas. 2. Havendo negativa de aprovação da proposta delibera-se sobre a autorização para que o Sindicato possa DEFLAGRAR
GREVE da Categoria; 3. Autorização para sem que se eleja árbitro,
eis que uma faculdade ajuizar Dissídio Coletivo de Trabalho perante
o TRT da 9ª Região, podendo inclusive recorrer para instâncias superiores, bem como apresentar protestos pelos Advogados em caso de
ausência de garantia da data base; não havendo na hora acima indicada
quórum legal para a instalação da assembleia em primeira convocação, os trabalhos serão iniciados meia hora após, no mesmo local,
em segunda convocação, com a deliberação por no mínimo 2/3 (dois
terços) dos trabalhadores mediante aprovação pela maioria dos trabalhadores que comparecerem na assembleia.
Ponta Grossa 30 de janeiro de 2020
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2020
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PRINCIPAL SUSPEITO DE ASSASSINATO AINDA NÃO APRESENTOU-SE

Vereador é dado como foragido
Divulgação

Motivação do
crime ainda é
uma incógnita
para a polícia
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Divulgação

Ivaí - Polícia Civil de Imbituva está à procura desde a
manhã de quinta-feira (30)
do vereador Luisir Lobacz,
conhecido como Kiko. Ele é o
principal suspeito de matar o
empresário Everaldo Manfron.
O caso foi registrado pela Polícia Civil, no sábado (18). De
acordo com as informações,
desde o dia da morte Luisir
não se apresentou às autoridades para interrogatório sobre a
motivação do crime.
A redação entrou em contato com a equipe de Investigação da Polícia Civil que afirmou
que a Justiça acatou o pedido de
prisão preventiva e o mandado
já foi expedido. “Estivemos
em Imbituva hoje cumprimos
diligências em várias locali-

Vereador foi afastado
da Câmara e é procurado

ter provocado a morte de Everaldo Manfron, mas há boatos
de que a motivação pode envolver também dívidas e desentendimento antigo.

Câmeras flagraram momento em que o suspeito comete o crime

dades para tentar localizar o
suspeito, mas nenhuma notícia
até o momento. Pedimos apoio
da população, quem tiver informações do paradeiro do Luisir
Lobacz, que entre em contato
imediatamente.”
A polícia relatou também
que desde a morte do empresário, as buscas atrás do suspeito

não pararam. “Estamos em diligência e enquanto estivermos a
prisão do suspeito acontecerá
em flagrante.”
Conforme os relatos, Kiko
decidiu pedir afastamento das
funções na Câmara Municipal
de Vereadores de Ivaí. Segundo
seu advogado, Fernando Madureira, foi protocolado o pedido

de licenciamento do cargo pelo
prazo de 60 dias. O motivo era
para “tratar de assuntos particulares.”
Em entrevista para televisão, o advogado contou que
Luisir está com quadro depressivo grave o que o impede de
exercer suas funções. Talvez a
saúde mental do suspeito pode

Apresentação
Luisir deve se apresentar
à Delegacia de Polícia Civil,
comandada pelo delegado Luiz
Gustavo Timossi, nesta sextafeira, 31. A apresentação deve
acontecer a partir das 14 horas.
Segundo a Polícia Civil, o vereador já é dado como foragido.

MACONHA E CRACK

INTRAFAMILIAR

Quatro situações de violência mobilizam polícia
A antiga ideia de que o
delinquente era um estranho
que se escondia na rua escura
vem mudando sua face, e a
luz do sol podemos observar
rostos bastante conhecidos e
familiares. Trata-se de atos
violentos que acontecem dentro dos lares, ou envolvendo
pessoas que vivem nele, onde
a taxa de homicídios é menor,
mas o prejuízo familiar e social
é catastrófico.
Em matérias de jornais,
rádios e televisões vemos todos
os dias casos policias que
envolvem agressores e vítimas
da mesma família. Trata-se da
Violência Intrafamiliar, a qual
envolve também as pessoas que
estão exercendo a função de pai
ou mãe, mesmo sem laços de
sangue.
Em Ponta Grossa, durante
toda a semana, foram registrados pelo menos quatro situações dessa profundidade. Os
registros inclusive envolvem

Divulgação

Filho foi morto ao tentar defender a mãe, do ex-padrasto
uma vítima fatal.
Levou facadas ao
defender a mãe
Identificado como João Henrique Fragoso Lopes de apenas
18 anos, o jovem foi esfaqueado
ao tentar defender a mãe do exmarido. O principal suspeito, o
padrasto de João, de 38 anos,

fugiu após o crime.
Para uma emissora de televisão, a mulher relatou ainda
que recebeu uma ligação do excompanheiro de um número não
identificado enquanto estava no
hospital com o filho.
“Ele falou: eu já tô na
merda, eu já fiz merda, só que
agora eu vou voltar e pegar

AMEAÇNDO DAR TIROS

desde os pequenos", desligando
o telefone em seguida, segundo
a mesma. " A prova que ele é
capaz já está aqui, estou velando
meu filho”, comentou.
Agrediu os pais
Polícia Militar foi chamada
na noite de quarta-feira (29)
depois que um adolescente
ameaçou e agrediu os pais. O
fato foi registrado na rua Francisco Carlos Voitexem Kalinoski, no bairro Contorno.
O adolescente de 16 anos
chegou em casa e ameaçou
de morte e depois agrediu os
pais. A mulher, de 53 anos, e o
homem, de 52 anos, acionaram
a polícia e registraram a agressão.
Diante do fato, o adolescente foi detido e levado para a
13ª Subdivisão Policial.
Furtado pelo Neto
Um idoso, de 76 anos, chamou a Polícia Militar depois

de ter sido furtado dentro da
própria residência. O caso
aconteceu na avenida Balduíno
Taques, na quarta-feira (29).
De acordo com a PM, o
neto do idoso foi que furtou
o dinheiro do próprio avô. Os
policiais encontraram o dinheiro
com o jovem de 17 anos e ele
foi detido e levado para a delegacia da cidade.
Agrediu a própria mãe
Polícia Militar foi acionada
na manhã de terça-feira (27)
para atender outro caso de violência doméstica, desta vez na
rua Emília Ferreira Schiffer, no
bairro Boa Vista.
De acordo com o boletim,
um homem, de 34 anos, que
não teve o nome divulgado,
chegou em casa e agrediu a
mãe, uma idosa de 60 anos.
A mulher denunciou o caso
para os policiais e o agressor
foi preso e levado para a delegacia.

Castrense é autuado por crime

Divulgação

Divulgação

Dinheiro e objetos roubados foram recuperados pela PM
Telêmaco Borba - Equipe
da Polícia Militar foi acionada na
noite terça-feira (28) depois que
populares informaram que dois
homens estavam assaltando um
comércio. Os policiais se deslocaram até o local na avenida
Horácio Klabin, no Centro de
Telêmaco Borba, e viram os dois
suspeitos assaltando o local.
A equipe policial conseguiu

abordar os assaltantes e encontrou com eles um celular e o
dinheiro roubado.
A funcionária do comércio
disse que os homens chegaram
gritando e falaram que se alguém
reagisse ao assalto, eles iriam atirar. Os homens foram presos em
flagrante e levados para a delegacia da cidade para as medidas
pertinentes ao caso.

Policiais encontraram desmatamento e corte de araucárias
Proprietário de uma chácara
da localidade do Socavão, em
Castro, foi autuado por Policiais
do Batalhão de Polícia Ambiental, da Vila Velha na terça-feira
(28). De acordo com as informações a equipe recebeu uma
denúncia de dano de vegetação
nativa no local.
Ao chegar na área indicada,

os policias realizaram vistoria e
acabaram encontrando desmatamento de uma área de aproximadamente 2,037 hectares e o
corte de 16 Araucárias, espécie
ameaçada de extinção, sem a
autorização dos órgãos ambientais competente.
Diante dos fatos, foi lavrado
autos de Infração Ambiental. A

Preso por tráﬁco
de drogas em
Piraí do Sul
Piraí do Sul – Rapaz, de 21
anos, que não teve o nome divulgado acabou sendo preso pela
Polícia Militar de Piraí do Sul
pelo crime de tráfico de drogas.
A prisão aconteceu na tarde de
quarta-feira (29).
O jovem foi abordado na rua
Sérgio Barbosa com seis gramas
de maconha. Indagado sobre ter
mais entorpecentes guardado,
o rapaz levou os policiais para
um segundo endereço, lá encontraram duas pedras de crack e
dinheiro.
Diante dos fatos, o jovem
foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia local.
Divulgação

Ação foi registrada pela
Polícia Militar de Piraí

DENÚNCIA

Dupla foi presa após
assalto a mão armada

Lembre o caso
Everaldo Manfron, de 48
anos¸ empresário e morador de
Ivaí, morreu na noite de sábado
(25) no Hospital Regional de
Ponta Grossa. Segundo o relatório da Polícia Militar, ele foi
esfaqueado durante a manhã,
do mesmo dia, supostamente
por Kiko.
Conforme Polícia Civil, a
vítima levou vários golpes de
faca pelo corpo e no local do
crime estava em estado grave,
porém ao ser encaminhado para
o hospital acabou não resistindo
aos ferimentos e morreu.
Everaldo era dono de um
mercado na cidade de Ivaí e
estava trabalhando quando foi
esfaqueado. A polícia relatou
que câmeras de segurança do
local mostraram que o vereador
Luisir Lobacz (MDB) chega na
sala do empresário e tira uma
faca da cintura. Em seguida, dá
vários golpes de faca na vítima.
Depois as câmeras mostram
ele fugindo.
Na data, a Polícia relatou
que Luisir se apresentaria na
delegacia na segunda-feira
(27).

madeira encontrada no local foi
apreendida e a área foi embargada. Agora a Polícia Civil da
cidade, ciente do acontecido irá
instaurar inquérito para investigação.
Denúncias sobre desmatamentos ilegais e crimes ambientais podem ser feitas através do
telefone 181.

NA LINHA DO TREM

Rapaz é
encontrado
com tiro
na cabeça
Ponta Grossa – Geovane
Ramos, 26 anos, foi morto
com um tiro na cabeça e depois
jogado na linha do trem em Ponta
Grossa. O crime ocorreu na noite
de quarta-feira (28), por volta
das 23 horas, de acordo com o
relatório da Polícia Militar.
A situação foi registrada na
rua Francisco Beltrão, bairro
Dalabona. O Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para
atendimento de atropelamento na
linha do trem, mas ao chegarem
no local constataram que a causa
da morte teria sido por disparo
de arma de fogo.
O corpo foi encaminhado
para o Instituto Médico Legal e
o setor de homicídios da Polícia
Civil abriu inquérito para desvendar a autoria e motivação do
crime.

D+
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A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Maria Elisa
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Divulgação

Aniversariante do dia 25 de janeiro, a bela Maria
Elisa Machinski de Oliveira comemorou a chegada
de seus 15 anos com ensaio fotográfico by Fabiana
Guedes. Ela foi produzida por Rodolfo Soares da Silva
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Edison Luiz

Fábia e Marcio Adriano Pauliki ( Vice presidente do
Grupo MM). Neste dia 02/02 ela será muito cumprimentada
pelo seu aniversário e no dia seguinte eles comemoram 18
anos de feliz união " Bodas de Turquesa". Parabéns!
Ana Sophia, filha de
Ana Ruth Zargiski e
de Felipe Cardoso
comemorou seu 1º aninho
no dia 25 de janeiro

Divulgação / Christian Christoforo Fotografia

João Eduardo comemorou seus 4 aninhos de
vida no último dia 19, com festa para familiares e
amigos mais íntimos no Salão de Festas Ventura, na
Vila Rio Branco. No clique, recebe o carinho dos seus
pais, Fabiana Guedes Lopes de Oliveira e Luiz Felipe
Lopes de Oliveira. O decór da festa ficou por conta
de Provençal Festas (leia-se Sabrina Napoli)
Divulgação / Fabiana Guedes

31/01

Divulgação / Fabiana Guedes

Amanda Degraf Gobbo
Antonio Constantino Neto
Caroline Mainardes Weinert
Célio Roberto de Oliveira
Adriano Gatto, Márcia M.
Buffara, Ricardo Trierweiler

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

02/02

Matheus Henrique Marques
Renato Pandorff
Carlos Alberto Santana
Kelly Cristina de Castro
Kathia Landgendyk Proença
Sáskia Kiers, Silvia Larocca

03/02

Lorena Vanessa Pereira
Cristiane Oliveira
Dejalma Quadros

Divulgação / Edilson Luiz

Stefano Junior, destacado
comunicador da Rádio Emissora
Santana, comemorou 24 anos de
atividades na emissora. Neste
dia 30 (quinta-feira), receberá
felicitações de seu aniversário
Em ritmo de aniversário, a querida Maria Isabel
Fonseca recebeu muitas felicitações no último dia 29.
No centro do clique, ela está ladeada pela avó Tânia
de Moura Fonseca e por sua mãe, Viviane de Moura
Fonseca. Também no clique, o tio Ricardo de Moura
Fonseca com seu primogênito, Vicente

João Pedro Polistchuk, Maria
Luiz Dinies, Everaldo Leal
Rafael Sendeski
Wellithon Machado Carneiro

01/02

Edna Pimentel
Bueno e o exgovernador de Lions
distrito LD1, Felisbino
Imthon Bueno. Ela
neste dia 01/02
recebe parabéns
pela passagem
de seu aniversário

Ainda cumprimentada
pela troca de idade no
último dia 29, a
cerimonialista Andréia
de Fátima Zargiski

Ritmo de festa para
Wellithon Machado
Carneiro que nesta sextafeira (31) comemora seu
aniversário. A homenagem
do seu irmão Willian!

Em contagem regressiva
para seus 15 anos, a bela
Maria Luiza Tomoe
Kayano. Para o seu Book,
ela foi produzida por
Isabella Weinert

