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20 armas tiradas de circulação por dia pela polícia
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A PARTIR DE MARÇO

Unium irá comercializar energia
Divulgação

A Unium, marca institucional da Intercooperação entre Castrolanda, Frísia e Capal, deve
começar a comercializar a energia, produzida
a partir de resíduos orgânicos gerados em suas
próprias unidades, a partir de março deste ano.
De acordo com o gerente de Negócios Energia da
Castrolanda, Vinicius Fritsch, a energia gerada a
partir dos biodigestores será comercializada na
modalidade de geração distribuída. A planta de
geração irá exportar créditos de energia para a
rede distribuidora, e, os consumidores irão utilizar
os créditos nas suas faturas de energia.
A comercialização vai ocorrer a partir da subsidiária Engloba Comercializadora de Energia,
unidade da Castrolanda transformada para o setor,
com foco na segurança energética, eficiência e
competitividade. Já para a produção da energia,
foi criada a Energik Geradora de Energia, mais
uma empresa que é fruto da Unium.
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NA 1ª SESSÃO
Rildo marca
presença
na Câmara

Produção de energia ocorre a partir de resíduos da produção

Divulgação

Rainha do Carnaval de Tibagi
será conhecida neste sábado
O clima de carnaval já começa a tomar conta de Tibagi. E com a aproximação da festa, a população já está ansiosa para conhecer as candidatas
que disputarão o título de majestade da festa. Neste ano, cinco beldades
concorrem no concurso. A escolha oficial acontece neste sábado (8), a partir
das 20h30, na Praça Edmundo Mercer. As candidatas são Ana Carolina
Bastos, Brenda Raline Pedrozo Santos, Marielly Aparecida Martins Nogueira,
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Marili Pereira, Vitoria Maria Izidoro dos Santos.		

Na terça-feira (4), durante a primeira sessão
da Câmara Municipal em
2020, o prefeito Rildo
Leonardi aproveitou para
apresentar aos vereadores
e comunidade a prestação
de contas referente aos
três primeiros anos de sua
gestão, que somam R$ 20
milhões em investimentos.
“Estou muito feliz de
estar aqui no início do
trabalho legislativo para
prestigiar a nova mesa
diretora, para prestigiar a
Câmara que tem sido muito
importante para Tibagi",
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disse Rildo.
Divulgação

Divulgação

grupos se dedicam a reciclagem

Divulgação

Divulgação

alvo é de 5 a 19 anos

CONTRA O SARAMPO

Vacinação
tem início nesta
segunda-feira
A primeira etapa da campanha de vacinação contra o
sarampo inicia na segundafeira (10) e segue até 13 de
março. O público alvo são
pessoas na faixa etária de 5 a
19 anos de idade. O dia 'D' de
mobilização nacional acontece
no dia 15 de fevereiro, de forma seletiva de acordo com o
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histórico vacinal.

fátima Castro ao centro com demais lideranças

'MDB MULHER'

Iniciativas visam a destinação correta de materiais recicláveis

Nesta edição, o Página Um News dá sequência à produção de matérias que se pautam por questões como a produção, descarte e reciclagem
do lixo. O projeto tem como intuito o relato de práticas ilegais, como o
descarte irregular de lixo, a divulgação de informações importantes e que
dizem respeito a toda população, e de pequenas alternativas para a correta
destinação de materiais que podem ser reaproveitados. A ideia é também
promover o debate sobre o assunto, já que a grande escala de produção
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de lixo torna a situação a cada dia mais urgente.

Fátima participa de
reunião em Brasília
A presidente da Câmara Municipal de Castro, vereadora Fátima Castro (MDB), participou, nestas quarta e
quinta-feira (5 e 6), em Brasília (DF), da 1° Reunião da
Executiva Nacional do MDB Mulher. O encontro contou
com a participação do presidente nacional do partido,
deputado Baleia Rossi (SP), e da presidente nacional
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do MDB Mulher, Fátima Pelaes.

Programa 'Troca
Saudável retorna'
O programa Troca
Saudável deu início às
suas atividades na manhã
desta quinta-feira (06)
em Carambeí e prossegue
na sexta-feira (07), em
vários bairros. página 4
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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!

INICIATIVA
Uma iniciativa aqui, outra ali, e aos poucos percebe-se que realmente nem tudo está perdido, e que ainda existem muitas pessoas
que se preocupam com o meio ambiente, sem necessariamente querer lucrar com isso. O Página Um News vem produzindo uma
serie de matérias que abordam questões relacionadas a produção,
descarte, reciclagem e gestão do lixo. E, nesta edição fala especialmente sobre projetos e iniciativas, adotadas por empresas e grupos
de pessoas, para recolher materiais que seriam descartados e dar
a eles um novo destino, e uma chance para reutilização. Em geral,
estas pessoas e empresas não visam o lucro, mas sim, querem contribuir com a preservação do meio ambiente, agregando ainda apoio
a cooperativas de catadores, bem-estar animal e ajuda a entidades
filantrópicas. São ações que provam que, se realmente houver força
de vontade, todos podem se empenhar para fazer a sua parte, diminuindo o impacto das atividades nocivas à natureza e fazendo com
que nossa presença na terra seja menos danosa ao meio ambiente.

Paulo Jorge
Informe Publicitário

DE

Volta às aulas é uma 'porta' que
se abre sempre para o melhor!

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Parabéns formandos
do ano de 2019
Com grande honra e alegria

Ana Flávia Carneiro Fonseca
juntamente de sua família lhe convidam para a solenidade de
sua formatura do curso de Farmácia-Faculdades Cescage
Culto Ecumênico
Colação de grau
Dia 13 de Fevereiro de 2020,às 20 hrs Dia 14 de Fevereiro de 2020, às 20 hrs
Teatro Marista -Orfãs, Ponta Grossa Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus

Baile de Formatura
Dia 15 de Fevereiro de 2020, às 23 hrs Clube Ponta Lagoa –Sede Campestre
Av. Pres. Kennedy, km 0Vendrami , Ponta Grossa.

Neste começo de ano, ainda repercute os passos que ficaram escritos nas páginas dos 365 dias do ano que passou. Uma
lembrança viva é a formatura de graduação do ensino médio e
universitário. Uma parte destes formandos irá dar continuidade
a novos conhecimentos, nas salas do saber para formação de
novos profissionais. Outros iram aplicar o conhecimento adquirido no trabalho do dia a dia. Parabéns João Paulo Carneiro
Almeida Fonseca e Ana Flavia Carneiro Fonseca, e que esta voz
se estenda a seus colegas formandos do ano de 2019. Vocês
serão a nova sociedade formada pelos jovens desta época que
irá continuar os trabalhos de hoje e mover uma nova vida. Aos
graduandos do ano de 2019, parabéns por este feliz acontecimento e que o futuro seja um grande sucesso.

* Shirleya Nunes

CANDIDATO
Em um cenário bastante
incerto, até mesmo para o
chefe do executivo municipal,
Moacyr Elias Fadel Junior
(Patriotas), que diz ser candidato a reeleição, apesar de
possuir contas com a justiça,
surge mais um nome que quer
disputar as urnas nesse ano.
É Samir Chuery que no último
dia de janeiro se desligou da
assessoria da deputada federal Aline Sleutjes para pavimentar sua candidatura.

CARAMBEÍ
Se numa eleição existem lados políticos, o pior
é quando candidatos de um
mesmo grupo medem forças
para mostrar quem seria o
melhor nome. Em Carambeí o
lado do prefeito Osmar Blum
Chinato (PSD) teria Márcio
Taques (DEM) e Mario Avais
de Mello (Marinho), ainda no
DEM; já na oposição Elisângela Pedroso (PSB) e Jeverson Gomes da Silva (PDT)
também valorizam o passe.

SEIS NOMES
Ao Pagina Um News,
Aline afirmou que Samir
deixa a equipe para tentar
viabilizar o seu projeto político e que são seis que procuraram o seu escritório como
pré-candidatos a prefeito por
Castro. A deputada estaria
aguardando o entendimento
entre eles para encontrar o
melhor nome para disputar a
corrida, e o de Samir estaria
nessa lista.

OUTRA SIGLA
Aliás, Marinho que recebeu nessa semana a visita de
Luiz Carlos Pestana, outro
postulante a prefeito, só que
pelo PSL, estaria aguardando
o pode para ingressar no
PSD de Blum. Seria para os
próximos dias.
ÚLTIMAS: * O ex-prefeito Pedro Wosgrau Filho
seria mais um nome na corrida
eleitoral em Ponta Grossa.

Mais um ano letivo se inicia, e
um misto de sentimentos habita o
coração de alunos, pais, professores, coordenadores, diretores… É
sempre um recomeço, um novo a
viver e a descobrir.
No Instituto Canção Nova,
onde oferecemos ensino gratuito
do fundamental ao ensino médio,
antes do início das aulas, temos
uma pausa reservada para o “bom
dia”, “boa tarde” e “boa noite”
(momentos em que podemos refletir sobre algo atual, e também falar
de espiritualidade, como família
salesiana que somos).
Após esse momento, vamos
para sala de aula, onde nos deparamos com todos os desafios para
alunos e professores. Retomar é
uma alegria, é o voltar à “vida”, pois
uma escola sem os alunos é uma
escola sem vida. Somos permeados
pelos sons das risadas, da alegria,
do reencontro com os amigos, às
vezes do choro, da música… Realmente é ver no cotidiano da escola
o pulsar da vida em cada aluno,
professor, em cada pessoa que faz
parte da comunidade escolar.
Grandes desafios nos esperam, sejam na área pedagógica,
social e familiar. Temos que nos
adequar, buscar o melhor, fazer o
melhor, pois o nosso protagonista,
o aluno, deve ter a condição para
desenvolver o conhecimento e ser

cada vez melhor!
Assim iniciamos mais um ano e
vamos nós, nesse desafio de “formar homens novos para o mundo
novo”, como nos diz monsenhor
Jonas Abib (fundador da comunidade Canção Nova).
Com esse lema, abrimo-nos e
somos iluminados todos os dias
na busca dessa formação, que nos
leva a abrir essa “porta” do conhecimento, que passa pela busca da
formação integral de quem está
conosco.
Educação é um abrir-se ao
outro, ao conhecimento e transformar as realidades a partir de cada
um. Então, o que nos espera em
mais um ano letivo, além de tudo
citado acima? Vida, relacionamentos, descobertas, desafios, projetos, amor, respeito, alegria, lutas,
conhecimentos… Tudo que nos
envolve como pessoas comprometidas com essa tão bela missão de
educar!
Que Deus abençoe nosso
retorno e que caminhemos com
alegria no dia a dia, nos nossos
reencontros e com aqueles novos
que chegam neste ano letivo, busquemos ser sempre melhores!
* Shirleya Nunes de Santana
é missionária da Comunidade
Canção Nova e diretora do
Instituto Canção Nova.

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

Resenhas rápidas e radicais

O valor
do cinema
para cidadãos de um mundo mais crítico e transparente!
Resenhas
rápidas
e radicais

Seria o cinema a máquina que transpõe para a tela algo universal, pedindo a nossa humilde aceitação? As cenas de
um filme superam limites entre o real e o imaginário, com vitórias, fracassos, sonhos, pesadelos e decepções. Seus
Atores usam o poder de construção para manipular uma matéria-prima – o roteiro – e transformá-lo em produto
Seria o cinema a máquina que transpõe para a tela algo universal, pedindo a nossa humilde aceitação? As cenas de um filme superam limites entre o real e o imagiaudiovisual ligado à reflexão das pessoas, num ritual de sinais que reflete fé, ou a falta dela, filosofias, trabalho,
nário, com vitórias, fracassos, sonhos, pesadelos e decepções. Seus Atores usam o poder de construção para manipular uma matéria-prima – o roteiro – e transformá-lo
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cação" revelam tudo do aspecto individual ou coletivo dos Atores e revelam quando heróis ou vilões misturam suas atuações com decisões de sua vida real – alternando
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de milhares de pessoas. A verdade dos fatos, mais ampla do que as cenas filmadas, mostram que eles são, ao final
de suas vidas, apenas cidadãos comuns, que serão avaliados por todos em um mundo mais crítico e transparente!

O valor do cinema para cidadãos de um mundo mais crítico e transparente!

07/02 - Dia do Gráfico
08/02 - Dia do Quadro do Magistério do Exército
10/02 - Dia do Atleta Profissional
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Umidade

ºC

17 ºC

96%
59%

27

ºC

16 ºC

96%
57%

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

Domingo
09/02

28

ºC

14 °C

95%
63%

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

10/02

REDAÇÃO

Temperatura

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

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Previsão do Tempo - Castro*

23

ºC

16 ºC

97%
71%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 06/02/2020
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'MDB MULHER'

Fátima participa de reunião em Brasília
Encontro
discute a mulher
na política
Da Assessoria
A presidente da Câmara
Municipal de Castro, vereadora
Fátima Castro (MDB), participou, nestas quarta e quinta-feira
(5 e 6), em Brasília (DF), da 1°
Reunião da Executiva Nacional
do MDB Mulher. O encontro –
que contou com a participação do
presidente nacional do partido,
deputado federal Baleia Rossi
(SP), e da presidente nacional
do MDB Mulher, Fátima Pelaes,
além de representantes estaduais – foi realizado no Hotel San
Marco (Asa Sul). A vereadora
Fátima Castro faz parte da diretoria da Executiva Estadual e
da Executiva Nacional do MDB
Mulher.
Durante o encontro, foi elaborado o planejamento para o biênio
2020-2021 das ações do MDB
Mulher, com a participação de
representantes estaduais. Fátima
Castro, juntamente com as representantes da região Sul, apresentaram, no dia 5, o planejamento
referente aos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. Também foram discutidos temas referentes às Eleições
Municipais deste ano.
O deputado Baleia Rossi destacou que a unidade será fundamental para o fortalecimento do
MDB nas eleições municipais de
outubro próximo. "Nós temos que
estar juntos para fazer a diferença
e aumentar a participação eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Investimentos
e grandes obras
estiveram
na pauta
Tibagi - Na terça-feira (4),
durante a primeira sessão da
Câmara Municipal em 2020, o
prefeito Rildo Leonardi aproveitou
para apresentar aos vereadores e
comunidade a sua prestação de
contas referente aos três primeiros anos de gestão, que somam
R$ 20 milhões em investimentos.
“Estou muito feliz de estar aqui
no início dos trabalhos legislativos
para prestigiar a nova mesa diretora, para prestigiar os trabalhos
da Câmara que tem sido muito
importante para o município de
Tibagi e também uma grande parceira do executivo. Os munícipes
sempre vão primeiro reivindicar
algo com os vereadores e essa
boa relação com o Legislativo nos
ajuda a melhorarmos os nossos
trabalhos”, disse Rildo.
O prefeito ainda enfatizou que
a gestão tem contas aprovadas
e vive ume excelente momento.
“Nos últimos três anos os avanços foram visíveis. Com as contas em dia, a nossa capacidade
de investimento só aumenta.
Estamos com todas as certidões
negativas e conseguimos resgatar
a confiança do comércio local na
Prefeitura”, garantiu Leonardi.
Durante a apresentação, Rildo
mostrou um vídeo que retrata as
grandes obras, como a rua Ernestro Kugler, a revitalização da rua
Frei Gaudêncio. Ele também falou
sobre saneamento rural, os 5% a
mais que o recomendado investido na Saúde e os 2% a mais na
Educação.
O presidente da Câmara Municipal, João Paulo Ribas, aprovou a
iniciativa do prefeito e ainda ressaltou que manterá a boa relação
entre Câmara e Prefeitura.
Com 34 anos e sendo o vereador mais jovem a assumir o posto
de presidente do legislativo municipal, Ribas disse que “pretendo
aprender muito como gestor. Vai
ser uma experiência muito grande
e vou ter, naturalmente, muita dificuldade".

do MDB”, disse.
Fátima Pelaes falou da importância de incentivar a participação
política das mulheres, visando
mais representatividade em todos
os espaços da sociedade. "Queremos mostrar a política como
um mecanismo de transformação
social e as mulheres como agentes
efetivas dos avanços sociais. E não
só dos seus interesses, mas também como promotora das ações
que beneficiem a sociedade na qual
estão inseridas", afirmou. Durante
a abertura do encontro, Pelaes lançou o “Movimento Mulheres 15”,
que contempla o conjunto de ações
que o MDB Mulher trabalhará
para estimular mais mulheres a
ter participação na vida política do
país, “não só como candidatas”.
A chapa “MDB Mulher Unido,
Forte e Verdadeiro” foi reeleita por
255 votos contra 47, em Convenção Nacional realizada em 30 de
novembro passado. Para este ano,
os esforços do MDB Mulher em
todo o Brasil, sob a liderança das
presidentes estaduais, estarão voltados para estimular a participação
de mais mulheres na vida partidária e apoiá-las com informações
políticas, técnicas e administrativas para que lancem candidaturas
a prefeitas e vereadoras, nas eleições deste ano. Atualmente, em
todo o País, o MDB conta com
128 prefeitas, 95 vice-prefeitas e
1.101 vereadoras.
‘Empoderamento’
Na avaliação da vereadora
Fátima Castro, “todos os debates
foram produtivos”. “Apresentamos
o nosso planejamento para 2020,
no qual também fizemos um levantamento da situação das mulheres.
Cada estado trouxe a estatística de

quantas prefeitas e quantas vereadoras eleitas, por cidade, para
mapear como está o MDB nos
municípios”, conta.
Segundo Fátima, na quartafeira, cada participante gravou um
depoimento em um vídeo institucional convidando as mulheres a
entrarem na política. “O que nós
queremos? O ‘empoderamento’
das mulheres, o fortalecimento da
participação feminina na política.
Somos a maioria em termos populacionais, mas, na política, somos
minoria. Então, vai ser um trabalho de empoderamento e de chamamento à participação feminina
na política”, explica.
Aplicativo
Durante a reunião, foram
apresentadas ferramentas de gestão de trabalho, como um aplicativo para celulares, criado pelo
MDB Mulher, para mapear a
atuação das mulheres, organizar
as pré-candidaturas e fortalecer a
atuação feminina na política. “Por
enquanto, o aplicativo está em fase
de teste e criação. Somente nós,
da Executiva Nacional, estamos
testando e sugerindo melhorias”,
conta Fátima. Segundo a vereadora, o aplicativo será disponibilizado a todas as filiadas ao MDB
Mulher, no País.
Na quarta-feira, a reunião
teve a participação do secretário especial de Desenvolvimento
Social, Lelo Coimbra, que falou
das ações desenvolvidas em sua
pasta. Na tarde de quinta, foi a
vez do ministro da Cidadania,
Osmar Terra, mostrar as políticas
públicas em execução e as novas
ações que estão sendo criadas e
implantadas pelo governo federal
– como, por exemplo, a pensão

vitalícia para crianças com microcefalia e novos programas, como
o “Bolsa Atleta”. “O ministro
também mencionou o apoio financeiro a asilos e às Apaes [Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais]”, lembra Fátima.
Ainda na tarde de quinta,
foram debatidos o fundo partidário, os recursos para o período
eleitoral e os recursos destinados
ao repasse mensal aos estados.
“Debatemos critérios de repasses, tema que será abordado com
o presidente nacional do MDB e
definido na nossa próxima reunião
ordinária, em maio, após o período de janela para a mudança de
partidos pelos pré-candidatos”,
afirma a vereadora.
Os custos de viagem, locomoção e hospedagem da vereadora
Fátima Castro para a reunião, em
Brasília, foram pagos pela Executiva Nacional do MDB Mulher.
Programação
Na manhã da quarta-feira (5),
após a abertura do encontro, com
a presença do deputado Baleia
Rossi e de Fátima Pelaes, houve
a leitura das atas da Convenção
Nacional e da reunião do Diretório Nacional, a aprovação do
calendário de reuniões ordinárias
da Executiva Nacional para este
ano e a apresentação da proposta
de trabalho, dos objetivos e das
metas da Secretaria Nacional para
o período 2020/2021 e também
para as Eleições Municipais de
2020. À tarde, houve uma oficina
de trabalho sobre planejamento
com as presidentes estaduais e
vice-presidentes regionais.
* Com Assessoria da Executiva Nacional do MDB Mulher

VEREADORES DA SITUAÇÃO ELOGIAM GESTÃO

Prefeito surpreende na 1ª sessão
Da Assessoria
A Câmara Municipal de Castro abriu o período legislativo
de 2020 com a realização, na
noite desta segunda-feira (3),
da primeira sessão ordinária do
ano. Além da apresentação de
18 proposições – entre projetos
de lei, projeto de resolução, veto
parcial a emenda de projeto de
lei do Executivo, termos de colaboração, requerimentos e indicações –, durante o Expediente, a
sessão foi marcada pelo discurso
do prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior (Patriota), que utilizou a
Tribuna para “prestar contas”
dos três anos de seu terceiro
mandato, que se encerra no final
deste ano.
Encerrada a fala do prefeito,
a presidente da Casa, Fátima
Castro (MDB), abriu para as
manifestações dos vereadores.
Falaram, pela ordem, Jovenil
Rodrigues de Freitas (Pode),
Maurício Kusdra (DC), Joel Elias
Fadel (PSDB), Dirceu Ribeiro
(DC), Zé Nocera (MDB), Gerson Sutil (PSB) e Neto Fadel
(PTB). À exceção de Kusdra,
que, além de agradecer a presença do prefeito no Plenário,
cobrou dele o aumento do número
de estudantes universitários atendidos pelo município, os demais
vereadores somente elogiaram a
gestão de Moacyr. “Agradecemos
a sua presença aqui na Câmara
e também nos colocamos à disposição da Prefeitura. A posição
dos vereadores, aqui, é em prol
da população”, disse Fátima.
Comissões
Retomada a sessão, Fátima
Castro encaminhou dois projetos
de lei, um projeto de resolução,
o veto e três termos de colaboração para a análise das comissões
de Constituição e Justiça (CCJ)
e de Finanças e Orçamento
(CFO). Cada comissão terá sete
dias úteis para analisar cada proposição.
O Projeto de Lei 01/2020,
de autoria de Zé Nocera, institui no município o mês “Janeiro

Branco”, dedicado à conscientização e realização de campanhas em prol da saúde mental e
emocional, nas redes públicas de
saúde; o 02/2020, de Gerson
Sutil, que declara de utilidade
pública a Associação de Veteranos de Castro. O Projeto de
Resolução 01/2020, de Fátima
Castro, estabelece data para a
concessão das homenagens do
projeto “Castrense que Brilha”,
versão 2020.
O veto parcial do prefeito
é a uma Emenda de autoria do
vereador Cézar do Povo (PSC)
ao artigo 3º do Projeto de Lei
149/2019, de autoria do próprio Executivo, que autoriza a
venda de faixas de terrenos pertencentes ao patrimônio público
municipal, consideradas “inservíveis”. O veto foi encaminhado à
Câmara pelo Executivo por meio
do ofício 24/2019, em 29 de
janeiro passado.
O três termos de colaboração
celebram parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, e entidades
sociais. São eles: o 01/2020,
com a Associação Irmãs Cavanis
– Centro de Educação Infantil
Irmãs Cavanis; o 02/2020, com
a Associação Antonio e Marcos
Cavanis – Escola Ninho Sorriso;
e o 03/2020, com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).
Todos os sete requerimentos
e as quatro indicações que entraram na Ordem do Dia foram
aprovados por unanimidade. Em
segunda discussão, o Projeto de
Lei Complementar 01/2015, de
autoria do Executivo, que inclui
o sistema viário básico do Distrito Industrial I na Lei do Sistema Viário Municipal de Castro,
foi aprovado por unanimidade e,
agora, segue para sanção ou veto
do prefeito.
Bancadas
Durante, a sessão, também foram escolhidos os líderes
das bancadas dos partidos, na
Câmara, para 2020. Foram definidos os seguintes nomes: Fátima

Castro, líder do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB);
Cezar do Povo, do Partido Social
Cristão (PSC); Maurício Kusdra, do Democracia Cristã (DC);
Rafael Rabbers, do Democratas
(DEM); Gerson Sutil, do Partido
Socialista Brasileiro (PSB); Joel
Elias Fadel, do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB);
Jovenil Rodrigues de Freitas, do
Podemos (Pode); Neto Fadel,
do Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB); e Paulinho Farias, do Partido Popular Socialista (PPS).
Bem comum
Na avaliação de Fátima Castro, todas as proposições apresentadas pelos vereadores, na
primeira sessão do ano, “são de
extrema relevância”. “Percebo
que os vereadores começam o
ano de maneira bem positiva e
produtiva”, afirma.
Com relação à vinda do prefeito ao Plenário da Câmara,
Fátima diz que “foi com satisfação que o recebemos em nossa
primeira sessão legislativa de
2020”. “Sua vinda foi de grande
valia, pois a prestação de contas públicas é uma obrigação da
administração pública. Mais do
que isso, é um direito de todo
cidadão ter amplo acesso a todos
os atos do poder público”, diz,
lembrando que Moacyr entregou
uma cópia da prestação de contas
aos vereadores “para uma apreciação mais detalhada”. “Receber o prefeito, aqui, somente
corrobora o que venho pregando
durante todo o meu mandato
como presidente da Câmara:
que precisamos trabalhar juntos
a serviço do bem comum, a fim
de efetivar e defender sempre o
interesse público, independentemente de divergências ideológicas ou políticas”, salienta. “O
cidadão castrense tem o nosso
respeito e precisa de uma administração pública de qualidade",
completa.
A próxima sessão ordinária
está marcada para segunda-feira
(10), no horário regimental das
19 horas.

CORONAVIRUS
O deputado Michele Caputo (PSDB) está convocando os interessados para audiência pública sobre o coronavírus na próxima
quinta-feira, 13, a partir das 8h30 na Assembleia Legislativa. "O
assunto é sério e merece todos os esclarecimentos para a população", disse o deputado. "É preciso tirar as dúvidas sobre essa
doença e também saber como se proteger. Além disso, teremos
uma palestra muito interessante com um especialista na área".
Divulgação

LEI DAS UNIVERSIDADES
O deputado Tiago Amaral
(PSB), vice-líder do Governo na
Assembleia Legislativa, garantiu
à imprensa que várias políticas
estaduais de investimento serão
retomadas neste ano. "Debates
que vem acompanhando a realidade devem ser retomados. Um
bom exemplo é a nova lei das
universidades. O grande objetivo é melhorar a relação entre a
universidade e o Estado, porque
quem paga o preço, no final das
contas, é sempre a população".
ORÇAMENTO
O deputado Ricardo Barros (PP) visitou as cidades do
Vale do Ivaí: Bom Sucesso, São
Pedro do Ivaí, São João do Ivaí
e Ivaiporã. Barros conversou
com as lideranças locais e discutiu as principais demandas de
cada uma das cidades. O deputado, que também será o líder
do governo federal na Comissão
de Orçamento, se colocou à
disposição em buscar recursos
para a conclusão das obras nos
municípios.
REDE DE PROTEÇÃO
A primeira-dama Michelle
Bolsonaro fará a entrega em São
José dos Pinhais de 237 novos
veículos para a rede de proteção do Suas (Sistema Único
de Assistência Social) em 167
cidades do Paraná. O investimento soma R$ 17,7 milhões. O
ministro Osmar Terra (Cidadania) confirmou presença.
SUPERFATURAMENTO
A Operação Contêiner identificou que os valores pagos
entre 2014 e 2015 pela prefeitura de Santa Tereza do Oeste à
empresa que operava a coleta de
lixo supera R$1 milhão. A investigação aponta o superfaturamento dos contratos firmados na
época. Até o momento foi identificado a diferença do primeiro
para o segundo contrato de 30%
no valor final.
CONSELHO DA AMAZÔNIA
O deputado Sérgio Souza
(MDB) participou de reunião
com o vice-presidente Hamilton
Mourão e tratou do recém-criado
Conselho da Amazônia. Mourão
explicou que a principal ideia é
melhorar a imagem do Brasil no
exterior. Sérgio Souza informou
que as ações do governo devem
ser feitas para proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. “A
Frente (Parlamentar Agropecuária) apoia a criminalização das
queimadas ilegais e nós temos
que trabalhar para melhorar a
imagem do Brasil”, afirmou.
SEM CARÊNCIA
Projeto que facilita recebimento de benefício do INSS por
pessoa com fibromialgia vai à
Câmara dos Deputados. Trabalhadores com fibromialgia poderão ser dispensados dos prazos
de carência para acesso ao auxílio-doença e à aposentadoria por
invalidez. O senador Flávio Arns
(Rede) registrou que a legislação
brasileira já reconhece a fibromialgia como doença crônica e
isso garante acesso ao auxíliodoença e à aposentadoria por
invalidez. Agora busca-se a dispensa dos períodos de carência
exigidos pela Previdência Social.

ESTRADA DO COLONO
O governador Ratinho Junior,
juntamente com deputados estaduais, acenou com a possibilidade de construir uma solução
para a reabertura da Estrada
do Colono. “Eu acho que essa
decisão passa pela política, mas
é muito mais técnica, no sentido
de achar uma solução adequada
ambientalmente. Acho que a partir do momento que a gente criar
um projeto para essa estrada,
que ela possa ser uma estrada
utilizada para o turismo, colocando uma série de regras, eu
acho que nós temos ambiente
para avançar”, disse o governador em Cascavel.
É COM O SENADO
O governador disse que
a decisão não depende, neste
momento, do Estado. “Depende
do Senado Federal porque hoje
existe a proibição para que ela
possa acontecer. Eu acho que
se a gente avançar no Senado, e
da minha parte tem total apoio,
avançando a gente pode discutir uma forma muito clara com
a sociedade e com os ambientalistas”.
RESGATE
O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Ademar
Traiano (PSDB), disse qye a reabertura da Estrada do Colono é o
resgate histórico para as regiões
Oeste e Sudoeste. “O governador
Ratinho entende a importância da
possibilidade de reabertura da
estrada pelo resgate histórico, do
que ela representa para as regiões Oeste e Sudoeste. O Senado
aprovando, ele dará o apoio total
e integral para construir uma
estrada moderna, dentro do princípio de convivência entre homem
e natureza, que ela possa propiciar o turismo em toda a região’,
disse.
ITCMD ESTENDIDO
O deputado Requião Filho
(MDB) propôs que as parcelas do ITCMD (Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e
Doação) sejam estendidas de
20 para 120 vezes. “O ITCMD é
um imposto de competência estadual, ou seja, cada estado estabelece as normas de cobrança e
alíquotas referentes a ele. Sabemos as dificuldades enfrentadas
pelo homem do campo para continuar a exercer suas atividades,
em caso de falecimento do proprietário da terra. Aumentando
este parcelamento, ele pode ter
mais fôlego financeiro, neste
momento tão difícil de sua vida
que é a perda inesperada de um
ente querido”.
LAMENTÁVEL
"É lamentável que mais uma
vez o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorize o aumento
do pedágio no Paraná. Parece
que sempre tem ministro de
plantão nos tribunais superiores
de Brasília para decidir a favor
das concessionárias e contra os
interesses dos paranaenses”, do
deputado Tercilio Turini (CDN)
sobre a decisão do STJ que permite reajuste de 27,5% nas tarifas das Econorte.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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COMÉRCIO APROVA MEDIDAS

Comissão de Carnaval realiza reunião
Divulgação

Empresários
têm seu negócio
no circuito do
Carnaval

EM CARAMBEÍ

Programa 'Troca Saudável'
muda para o início do mês

Da Assessoria
Tibagi - Dando continuidade
aos preparativos para o Carnaval
2020, a Comissão de Eventos da
Prefeitura realizou na quarta-feira
(5) uma reunião com os comerciantes que possuem seus estabelecimentos ao redor do circuito onde
será realizada a festa. Durante o
encontro, foram abordados temas
como fechamento de ruas, horário
de funcionamento e também foi
uma oportunidade para que eles
pudessem tirar dúvidas.
A secretária municipal de
Turismo e presidente da comissão, Kellin Ramos, ressaltou que
o encontro foi um momento de

Divulgação

Prefeitura diz que comerciantes ainda podem contatar a Comissao do Carnaval
diálogo importante. “Foi uma reunião muito proveitosa, muito boa.
O pessoal do comércio se mostrou muito aberto e isso é um bom
sinal. É um sinal de união entre a
população, comércio e Prefeitura
e ficamos muito felizes com a presença significativa”, destacou.
O comerciante Eder de Lara

comentou que durante a reunião
eles puderam entender algumas
questões. “Foi bom para sanar
dúvidas. Tem muita coisa que às
vezes o comerciante e a população culpam a Prefeitura, e não
depende apenas da Prefeitura”,
disse.
Eder afirmou que está bem

animado para este Carnaval.
“Estamos bem otimistas, esperamos que o carnaval seja melhor
que o ano passado".
Os comerciantes que não
puderam comparecer no encontro
podem contatar a comissão através dos telefones 3916-2150 /
3916-2187 / 3916-2222.

PÚBLICO ALVO É DE 5 A 19 ANOS

Vacinação contra o Sarampo inicia na segunda
Carambeí - A primeira etapa
da campanha de vacinação contra
o sarampo inicia na a segunda-feira
(10) e segue até 13 de março. O
público alvo são pessoas na faixa
etária de 5 a 19 anos de idade.
O dia 'D' de mobilização nacional
acontece no dia 15 de fevereiro,
de forma seletiva de acordo com
o histórico vacinal.
As faixas etárias mais acometidas no Paraná foram de 20
a 29 anos, 10 a 19 anos e 30 a

39 anos. Neste ano o Ministério
da Saúde, juntamente com os
Estados e Municípios, irá realizar
a vacinação contra o sarampo em
duas etapas.
O Sarampo é uma infecção
viral, aguda, altamente contagiosa, transmitida por via aérea,
através da fala, espirro, tosse e
respiração. Pode acometer todas
as faixas etárias suscetíveis, tendo
maior gravidade nos extremos de
idade. O vírus do Sarampo pode

levar a complicações como, encefalite, meningite e pneumonia.
Após vinte anos sem registro de casos confirmados de
sarampo, o Estado do Paraná
registrou o primeiro caso da
doença em 2019. “Considerando
que até janeiro de 2020 a circulação do vírus do sarampo permanece ativa no Estado do Paraná,
e que podem apresentar casos de
sarampo em indivíduos previamente vacinados há a necessidade

de proteger a população contra a
doença”, explica a médica Monika
Wada.
Para realizar a vacinação é
necessário que o cidadão leve
consigo a carteirinha para a sala
de vacina onde também serão
conferidas as doses das outras
vacinas, principalmente a da
febre amarela que está com uma
incidência grande de epizootias
(doença que ocorre em uma
população animal) na região.

Em 2019 foram 30 toneladas de frutas e verduras para a população
Carambeí - O programa
Troca Saudável deu início às
suas atividades em 2020 na
manhã desta quinta-feira (06).
Os bairros atendidos nessa
nova etapa foram AFCB, Jardim
Eldorado, Novo Horizonte, Vila
Mariane, Cassandoca, Boqueirão e Lageado. Elas retornam
na sexta-feira (07), nos bairros
Jardim Brasília, Centro, Jardim
Central e Catanduvas.
Para realizar a troca os
moradores precisam levar os
seus recicláveis até o local da
troca. A cada 4 quilos de material reciclável é possível trocar
por 1 quilo de frutas e verduras.
Saldo
O programa está em funcionamento desde 2016. No
ano passado, o Troca Saudável arrecadou em torno de 15

toneladas de produto ao mês,
o que corresponde a mais de
150 toneladas ao ano, e média
de 250 moradores participando
mensalmente. Sendo assim, a
prefeitura já distribuiu mais de
30 toneladas de frutas e verduras para a população no ano de
2019.
Ao todo, são 16 bairros da
cidade, em espaço urbano e
rural, que recebem o programa.
Este ano, a troca ocorrerá na primeira semana de cada mês, nas
quintas e sextas-feiras, mudando
a data que era ao final do mês.
De acordo com o assessor da
Secretaria do Meio Ambiente,
Rosney Ribeiro, esta troca foi
feita porque “é mais proveitoso
para os moradores trocarem
seus recicláveis e obterem suas
frutas e verduras no começo no
mês”. Os pontos de troca não
tiveram alteração.
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INICIATIVAS AMIGAS DO MEIO AMBIENTE

Grupos se dedicam à reciclagem
Divulgação

Reciclagem
também apoia
instituições e
animais de rua

INOVAÇÃO

Unium irá comercializar
energia a partir de março

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Nesta edição, o Página Um
News dá sequência à produção
de matérias que se pautam por
questões como a produção,
descarte e reciclagem do lixo.
O projeto tem como intuito o
relato de práticas ilegais, como
o descarte irregular de lixo,
a divulgação de informações
importantes e que dizem respeito a toda população, e de
pequenas alternativas para a
correta destinação de materiais
que podem ser reaproveitados.
A ideia é também promover o
debate sobre o assunto, já que
a grande escala de produção de
lixo torna a situação a cada dia
mais urgente.
Com pequenos hábitos
diários é possível contribuir e
muito, com a solução do problema. Por exemplo, na pauta
desta edição, serão abordados alguns projetos e práticas
adotadas por cidadãos e por
empresas da cidade, que recolhem materiais que seriam descartados, para dar a eles uma
nova alternativa de uso. Essas
iniciativas evitam que centenas
de toneladas de lixo acabem
nas ruas do município, em
aterros sanitários ou em lixões
clandestinos, além disso, em
vez de esperar décadas para
se decompor, se tornam úteis
novamente, e retornam para o
mercado fazendo girar a economia.
Outro aspecto positivo
deste tipo de projeto é que
todos podem participar, e sem
nenhum custo. Nas lojas O
Boticário de Castro, por exemplo, é possível entregar embalagens vazias de cosméticos e
de produtos de higiene pessoal
de todas as marcas. As embala-

A Unium, marca institucional
da Intercooperação entre Castrolanda, Frísia e Capal, deve
começar a comercializar a energia, produzida a partir de resíduos orgânicos gerados em suas
próprias unidades, a partir de
março deste ano. De acordo com
o gerente de Negócios Energia da
Castrolanda, Vinicius Fritsch, a
energia gerada a partir dos biodigestores será comercializada
na modalidade de geração distribuída. A planta de geração irá
exportar créditos de energia para
a rede distribuidora, e, os consumidores irão utilizar os créditos
nas suas faturas de energia.
A comercialização vai ocorrer
a partir da subsidiária Engloba
Comercializadora de Energia, unidade da Castrolanda transformada
para o setor, com foco na segurança energética, eficiência e competitividade. Já para a produção
da energia, foi criada a Energik
Geradora de Energia, mais uma
empresa que é fruto da Unium.
O mercado alvo para o
comércio da energia gerada pela
Cooperativa serão outras comercializadoras e geradoras de energia, além de consumidores de
energia ligados em alta tensão e
que tenham demanda contratada

Iniciativas visam a destinação correta de materiais recicláveis

gens recolhidas são destinadas
para Cooperativas de Catadores Homologadas, onde os
profissionais fazem o devido
processamento para a comercialização. “O Boticário já tem
aproximadamente 45 anos, e
adota esse tipo de ação desde
o início das atividades. A coleta
acontece em todas as lojas do
Brasil, nem todos os nossos
clientes sabem dessa iniciativa,
mas aos poucos vamos trabalhando para ajudar a conscientizar”, destaca a gerente
das lojas no município, Camila
Gomes Bavoso.
No ano de 2015 o Programa de Reciclagem de Embalagens já estava presente em
1.750 municípios, e em mais
de quatro mil pontos de venda,
além disso, segundo Camila, a
iniciativa também ajuda a evitar
a falsificação de produtos.
O óleo vegetal de cozinha
que também é um grande inimigo do meio ambiente quando
descartado
incorretamente,
pode ser reaproveitado, transformando-se em um novo produto. Isso é possível a partir do
projeto ‘Atitude Consciente’,
uma iniciativa da Instituição
Financeira Sicredi, que em
parceria com outras empresas, coleta óleo usado para a
fabricação de sabão. O projeto

existe desde o ano 2014.
Para receber o óleo estão
disponíveis coletores, tanto nas
agências da Sicredi do município, como em estabelecimentos
comerciais parceiros, e, em
algumas escolas, que também
são parceiras e beneficiárias do
projeto. “Os coletores estão em
todas as agências, nas escolas
e em empresas parceiras. Com
esse projeto, ao invés de descartar o óleo na natureza, ou
mesmo jogar na pia de casa,
o que também o colocaria em
contato com a água, a pessoa
pode trazê-lo ao Sicredi, para
que possamos transformá-lo em
detergente ou sabão”, explica
o gerente da unidade central,
Luiz Caetano Magro.
A Cooperativa tem convênio
com uma empresa que fabrica o
detergente, e o produto é destinado às próprias escolas, que
recolhem óleo usado, e para
instituições filantrópicas do
município. “Este é um projeto
da Cooperativa nos Campos
Gerais e, não é necessário ser
associado ao Sicredi para ser
parceiro do projeto”, explica.
De acordo com o gerente,
só em 2019 as agências de
Castro foram responsáveis por
arrecadar 3.990 litros de óleo
de cozinha, que se transformaram em 399 litros de sabão

em pó, doados a seis instituições castrenses.
Outra iniciativa que tem
como objetivo a reciclagem,
e ainda agrega bem-estar animal, é o projeto ‘Tampets’,
criado pelo Grupo Proteção
Animal Independente Castro.
Através da coleta e venda,
para uma empresa de reciclagem, de todos os tipos de
tampas plásticas e de lacres de
alumínio das latas de bebida,
o grupo levanta recursos que
são destinados aos cuidados
com animais de rua.
De acordo com Monica
Santana, que é uma das voluntárias do Grupo, na primeira
venda das tampinhas, realizada
no ano passado, foram comercializados 396 quilos de plásticos e arrecadados R$ 454,40.
“Já temos bem mais tampas
para comercializar na próxima
venda, em dois meses já arrecadamos quase 600 quilos, ou
seja, certamente já já vamos
totalizar uma tonelada de plástico retirada da natureza”, destaca Monica.
No caso deste projeto existem mais de 30 pontos de
coleta das tampas e lacres,
entre escolas e comércios do
município. Para contribuir,
basta entregar o material em
qualquer um destes locais.

acima de 500 kw. A empresa
também deseja no futuro, com
a expansão do mercado livre
de energia, atender a clientes
de baixa tensão, assim, poderá
vender para os cooperados e
colaboradores da Castrolanda,
residências e estabelecimentos
comerciais de pequeno porte.
Vinicius explicou à reportagem
que até final de 2020 a produção
de energia pode alcançar cerca
de 744 MWh/mês, o que geraria
lucros anuais na casa dos R$ 3,6
milhões. Além disso, como a energia é obtida por meio dos resíduos
da própria produção, além das
garantias fiscais e benefícios em
termos legais, a economia anual
com a redução do custo de tratamento e destinação de resíduos e
compra de CO2 alcançará aproximadamente R$ 4,0 milhões ao
ano. E, existe ainda a contribuição
com o Meio Ambiente, afinal trata-se de uma das fontes de energia
consideradas mais sustentáveis do
mercado. “O objetivo é transformar resíduo em matéria-prima,
conseguindo agregar valor ao que
antes era passivo, contribuir para
a preservação do meio ambiente
e fomentar o aumento do uso do
biogás pelos nossos cooperados,
contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e social de
cooperados e da região”, finaliza
Vinicius.
Divulgação

Produção de energia ocorre a partir de resíduos da produção

FUNDAÇÃO LEMANN

Fundação mostra resultados
Da Assessoria
A Fundação Lemann apresentou nesta terça-feira (4) os
resultados do programa 'Formar',
desenvolvido em parceria com a
rede municipal de ensino de Castro. Foram mostradas as atividades desenvolvidas ao longo de
2019, resultados de avaliações
e índices de rendimento escolar,
entre outros.

A gestora de projetos do Formar, Camila Nonaka, destacou
também os planos para 2020,
entre eles o aprimoramento das
formações oferecidas para as
escolas e secretaria, com foco na
qualidade do aprendizado.
A secretária municipal de
Educação, Rejane de Paula
Nocera, destacou que a parceria
tem trazido ótimos resultados
para a rede.
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NA CÂMARA DOS VEREADORES

Programa 'Roda Bem' é apresentado
Divulgação

Cerca de 30
integrantes da
Coopertrac
assistiram à
apresentação
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Na terça-feira (4), o diretor-substituto do Departamento de Cooperativismo do
Ministério da Cidadania Fábio
Roque, se reuniu em Castro
com caminhoneiros, associados da Cooperativa de Transportes Autônomos de Castro
(Coopertrac) e profissionais
do setor. O encontro foi realizado Câmara dos Vereadores
do município, e teve como propósito a apresentação do programa federal de infraestrutura
Roda Bem Caminhoneiro.
O programa, que foi lançado em dezembro de 2019,
tem duração prevista de 18
meses, e é destinado a subsidiar cooperativas de transportadores de cargas de
todo o Brasil, com recursos

Cooperados e caminhoneiros autônomos participaram do encontro

da ordem de R$ 18 milhões
– ou R$ 180 mil para cada
cooperativa. “As cooperativas
não receberão esse valor em
dinheiro, mas sim em equipamentos”, explicou Roque.
Segundo ele, dentro do programa as cooperativas receberão assessoramento técnico,
instalação de softwares de
gestão, cursos de qualifica-

ção e um kit de infraestrutura,
contendo um escritório-contêiner (incluindo computador, ar-condicionado e outros
itens) e um tanque de 15 mil
litros de óleo diesel para o
primeiro abastecimento, além
da bomba. “Nesta semana,
nós já iremos abrir para inscrição de novos cadastros”,
informou o diretor.

No Paraná, segundo Fábio
Roque, a cooperativa Coopertrac, de Castro e uma de
Imbituva, já estão inscritas no
programa. A Coopertrac congrega 42 caminhoneiros.
De acordo com o presidente da cooperativa, Rodney
de Melo Larocca, o encontro
“foi ótimo”, principalmente
por congregar, como uma

espécie de “confederação”,
cem cooperativas de todo o
país. “Será muito bom esse
incentivo porque poderemos
comprar insumos mais baratos
e também contratar os fretes
diretamente, sem atravessadores”, afirma.
Na avaliação de Claudio
Humberto Evers, diretorsecretário da Coopertrac, o
encontro foi importante “não
só para ficarmos sabendo do
que está acontecendo no nosso
setor em nível federal, como
também porque, agora, podemos esperar por melhorias das
condições dos autônomos”. A
previsão é de que até o final
deste ano a Coopertrac receba
os equipamentos do programa
Roda Bem, Caminhoneiro.
“Esse programa só vem
melhorar para o caminhoneiro”, afirma o vereador
Paulinho Farias, que foi intermediador do encontro. “O
que virá do governo federal, através desse programa,
será a um preço justo. Para a
família de caminhoneiros, vai
melhorar 100%”, diz.
* COM

ASSESSORIA

CARNAVAL DE TIBAGI

Rainha será
conhecida
neste sábado
Tibagi - O clima de carnaval já começa a tomar conta de
Tibagi. E com a aproximação da
festa, a população já está ansiosa
para conhecer as candidatas que
disputarão o título de majestade
da festa. Neste ano, cinco beldades concorrem no concurso.
A escolha oficial acontece neste
sábado (8), a partir das 20h30,
na Praça Edmundo Mercer.
As candidatas são Ana Carolina Bastos, Brenda Raline Pedrozo
Santos, Marielly Aparecida Martins Nogueira, Marili Pereira, Vitoria Maria Izidoro dos Santos.
A secretária municipal de
Turismo, Kellin Ramos, convida a
população a vir prestigiar o concurso e torcer por sua favorita.
“Vamos eleger as majestades do
carnaval. Estamos muito felizes,
temos cinco candidatas e um
corpo de jurados que vem de fora
da cidade, para ser tudo democrático, tudo certinho. Convido
toda a população para prestigiar
esse evento que é um pré-carnaval”, disse.

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

BARRACÃO PRÉ
MOLDADO SEMI-NOVO
Em oferta 01 galpão de 200 mts² por
R$ 15.500 e 01 galpão de 100 mts²
por R$ 7.500 e 08 pilares de concreto sem uso para retirar por R$
3.450. Contato: (42) 9 9935-9235.
ALUGA- SE CASA
No final da rua Benjamin Constant,
n° 1024ª, contendo 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia a e
abrigo para carro. Mais informações
com o proprietário pelo telefone:
(42) 99997-4454 / (42) 9 9125-4744.

VENDO IMÓVEL
COMERCIAL / RESID.
Vendo imóvel Com/Res, na
Rua Heráclio Mendes de
Camargo, 06 (Esquina), próximo à ponde de rodagem
Manoel Ribas e a cerca de
200 metros da Prefeitura.
Dois pavimentos, área total
930 m2, área construída 460
m2. Piso superior: sala comercial, garagem, churrasqueira,
banheiro, Sala e 5 quartos.
Piso inf: 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. R$ 600 mil,
Contato pelo: (42) 9 99732121 / 9 9916-3737.

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 DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
GRANJA ECONÔMICA AVÍCOLA LTDA torna público que requereu ao IAP, a Licença de Operação de Regularização para Estação de
Tratamento de Dejetos Industriais – ETDI, instalada Av. Catanduvas,
333 em Carambeí-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
GRANJA ECONÔMICA AVÍCOLA LTDA torna público que requereu ao IAP, a Licença de Operação de Regularização para Lavador de
Veículos, instalada Av. Catanduvas, 333 em Carambeí-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
GRANJA ECONÔMICA AVÍCOLA LTDA torna público que requereu
ao IAP, a Licença de Operação de Regularização para Oficina Mecânica instalada Av. Catanduvas, 333 em Carambeí-PR.

EXTRAVIO DE NOTAS
Eu, Marcio Tadeu Dobis Barbosa, brasileiro, inscrito no CPF
81986807991 e RG 6876355. Por ser expressão da verdade, relatou
que é representante do Escritório Razera e que extraviou / perdeu
Bloco de Notas do Nº 001.001 a 001.250, blocos 5, jogos 50, vias 2, os
quais pertencem ao CNPJ 84.925.643/0001-36. Castro, 30/01/2020.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

CASTROLANDA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
CNPJ 76.108.349/0001-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial
Ltda., com sede administrativa na Praça dos Imigrantes, n.º 03, e
sede operacional à Rodovia PR 340, Km 195 mais 490 metros, s/n.º,
ambas na Colônia Castrolanda, no Município de Castro, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto
Social, convoca os senhores cooperados, cujo número nesta data é de
1.131 (um mil cento e trinta e um) cooperados para reunirem-se na
69ª (sexagésima nona) Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no
Memorial da Imigração Holandesa, na Rua do Moinho, 244, na Colônia Castrolanda, no dia 13-02-2020 (treze de fevereiro de dois mil e
vinte), às 12 (doze) horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados, ou às 13 (treze) horas em segunda convocação
com a metade mais um dos cooperados, ou ainda às 14 (quatorze)
horas em terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez)
cooperados, para deliberarem sobre a seguinte agenda:
ORDEM DO DIA
1) Abertura pelo Diretor Presidente;
2) Leitura do Edital de Convocação;
3) Relatório da Diretoria;
4) Apresentação do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Sobras
e Perdas encerradas em 31-12-2019;
5) Parecer da Auditoria Externa;
6) Parecer do Conselho Fiscal;
7) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração das Sobras e
Perdas apuradas em 31-12-2019;
8) Destinação das Sobras e Perdas apuradas em 31-12-2019;
9) Plano anual de atividades da Cooperativa;
10) Fixação das verbas de retenção para aumento de capital e fundo
de desenvolvimento;
11) Eleição do Conselho Fiscal - Gestão 2020/2021;
12) Eleição do Conselho de Administração – Gestão 2020/2023;
13) Fixação do valor da verba de representação para Diretores Executivos, bem como da cédula de presença para os Conselhos de
Administração e Fiscal e dos membros de Comitês, pelo comparecimento às respectivas reuniões;
14) Estipular limite para financiamentos para a aquisição de insumos
agrícolas, ingredientes para a fabricação de rações, capital de giro,
Empréstimo do Governo Federal, adiantamentos aos associados por
conta da produção e adiantamento de contrato de câmbio, autorizando e dando poderes ao Conselho de Administração para a contratação de financiamentos e para dar bens em garantia e/ou hipoteca;
15) Estipular limite para financiamentos para a contratação de obrigações, aquisições, alienação, oneração e empenho de bens móveis,
imóveis e direitos, autorizando e dando poderes ao Conselho de
Administração para a contratação de financiamentos e para dar bens
em garantia e/ou hipoteca;
16) Palavra livre;
17) Encerramento.
Castro-PR, 04 de fevereiro de 2020.

Frans Borg
Diretor Presidente

Áries: Áries, hoje os astros
fecham os caminhos para questões de família e recomendam
que você seja tenha mais cuidado
com as palavras. Elas têm mais
poder do que muitos rituais. Da
mesma forma que constroem,
destroem também. Viagem ou
aquisições estão na pauta.

Libra: Hoje o dia pede que
você se volte um pouco mais para
a casa e para a família. Aproveite
para conversar com as pessoas
demoradamente, ainda mais se
for com os mais velhos e mais
carentes, que precisam ser ouvidos. Faça consertos e reformas
em casa.

Touro: Nas finanças, os
astros indicam que você pode
receber comissões, mas mantenha controle da situação financeira e procure pagar suas contas
em dia. No trabalho, conclua os
serviços e negócios iniciados.
Para esta sexta, o céu favorece
ainda comunicação.

Escorpião: Sextou com
promessas de dia agitado. Os
astros avisam que seu trabalho
deve fluir bem, mas podem rolar
alguns desgastes por causa de
dinheiro e de pessoas que talvez
não cumpram com o combinado.
Caso esteja sem amor, não vai
ficar por muito tempo.

Gêmeos: Aproveite a sexta
para resolver pendências antigas.
Lance mão de sua capacidade de
analisar, interpretar e filosofar na
busca de novos horizontes para
você e também para os que o cercam. Estudos e pesquisas muito
bem sucedidos vão produzir frutos compensadores do trabalho.

Sagitário: No trabalho,
você poderá conquistar uma posição mais confortável há, inclusive, chance de promoção. Mas
lembre-se de que seu progresso
depende muito da sua dedicação
e da sua pontualidade. Nas finanças, previna-se com seus gastos
e não passe dos limites.

Câncer: Com a Lua em seu
signo, seus planos devem caminhar bem hoje e tudo deve ocorrer
conforme espera. Se tem em andamento negócio envolvendo imóvel,
reforma ou construção de casa.

Capricórnio: Lembre-se de
que o passado serve como informação e sabedoria de vida. Mas
viver só dele é voltar atrás e, neste
momento, nem pense em atrasar
"dar murro em ponta de faca".

Leão: Continue prestando
atenção nos sonhos que tiver.
Eles podem se constituir em
avisos do astral, para lhe ajudar
a lhe beneficiar e a sair de uma
situação delicada. O amor de
alguém é confiável, invista! Evite
gastar desmedidamente e controle mais seus recursos.

Aquário: Sextou com agitação! Hoje sua popularidade
estará em alta e novas amizades
podem surgir. Mas acalme-se,
não se afobe e não faça juízo
precipitado dos outros para que
não o façam de você também.
Os astros prometem ainda sorte
com compra ou venda.

Virgem: Os astros sinalizam
avanços na vida profissional e
conquistas no plano financeiro,
com chances de melhorias e
ganhos. A saúde pode preocupar um pouco, mas nada sério é
previsto, apenas tenha cuidado e
regule sua alimentação.

Peixes: Com muita luta
e esforço - e às vezes até com
alguma renúncia -, você vai conquistar espaço e as condições
tendem a melhorar. Aposte no
trabalho constante e redobre
seus esforços para colher os
resultados que espera.
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NO FORÚM ESTADUAL DE PIRAÍ DO SUL

Condenados pela Justiça estão soltos
Divulgação

Autores de
tentativa de
homicídio
acharam que
desafeto
estaria morto

Dupla jugada por crime foi considerada culpada, mas já está em liberdade

Segundo a Legislação
Penal, nos casos onde os
réus forem condenados a até
oito anos de prisão, eles não
podem ser submetidos ao início do cumprimento da pena
em regime fechado, a não
ser que sejam reincidentes
em qualquer outro ilícito. Ou
seja, ambos foram colocados
em liberdade, uma vez que
Joelson deveria cumprir pena
em uma Colônia Penal Agrícola, onde ele trabalharia em
determinado período e dormiria no local. Porém, o Estado
não têm mais vagas para este
tipo de execução. Ou seja, ele
também foi beneficiado e cumprirá a pena livremente com
algumas condições impostas
pela Justiça.

policiais, Samerson foi condenado a quatro anos de reclusão. Já a pena aplicada para
Joelson foi estipulada em oito

O crime
A denúncia apresentada
pelo Ministério Público acusa
Joelson e Samerson de agredir

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Piraí do Sul – Após
quase dois anos, os acusados
pela tentativa de homicídio de
Fábio Wellington dos Santos,
os réus Joelson Marques da
Silva e Samerson Ribeiro da
Silva foram levados a julgamento na última semana, no
Fórum Estadual de Piraí do
Sul e considerados culpados
pelo crime, de acordo com a
decisão dos jurados.
Conforme
informações

MACONHA

PM apreende
droga, dinheiro e
encaminha dois
para delegacia
Piraí do Sul - Polícia
Militar de Piraí do Sul apreendeu drogas e dinheiro na
madrugada de terça-feira (4)
enquanto realizava patrulhamento na rua Sérgio Barbosa,
no Jardim Benevenuto Dalcol.
Em relatório os policiais
contam que a equipe abordou
dois jovens de 22 e 23 anos,
em atitude suspeita, durante a
patrulha, com oito embalagens
de maconha e dinheiro.
Além disso, a polícia seguiu
até a casa de um dos jovens e
encontrou mais 13 embalagens
da mesma droga, totalizando
365 gramas de maconha.
Diante da situação, os rapazes foram presos, acusados de
tráfico de drogas e levados
para a delegacia para as medidas pertinentes ao caso.
Divulgação

Drogas foram apreendidas
durante patrulhamento

ASSALTANTES FUGIRAM

Mercado é
assaltado em
plena luz do dia
em Tibagi
Tibagi – Os bandidos não
escolhem mais a noite para
poder cometer crimes. Nesta
quinta-feira (6), em plena luz
do dia, por volta das 13 horas,
um mercado do bairro Capivari, em Tibagi, foi alvo de
assalto.
De acordo com a polícia,
dois elementos armados com
faca e encapuzados entraram
no local e renderam a caixa do
mercado, roubando o dinheiro
que estava no local e também o
celular da vítima.
Logo após o crime, os dois
fugiram como se nada tivesse
acontecido, de acordo com testemunhas.
Até o fechamento desta edição ninguém havida sido preso.

anos, no regime semiaberto.
A polícia explicou que a
dupla já estava presa desde
12 de agosto de 2018, dia

em que o crime aconteceu e
que esse fato foi considerado
no cálculo do cumprimento da
pena.

CARRO X CAMINHÃO

VÍTIMA ERA A SOBRINHA

Preso por estupro em Castro
Equipe de Investigação da
Polícia Civil de Castro, localizou e prendeu na área rural da
cidade um homem investigado
pelo crime de estupro de vulnerável, contra sua própria
sobrinha. Na época do crime,
conforme a polícia, a vítima
tinha 12 anos.
A prisão do homem, que
não teve o nome divulgado, foi
realizada na quarta-feira (5).
A Polícia Civil representou pela
prisão temporária do investigado, cujo mandado deferido
pelo Poder Judiciário.

Polícia Civil prendeu homem na área rural da cidade
Após interrogatório, detido
foi levado sob escolta para a

Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

GM apreende arma, drogas e dinheiro
Divulgação

Encaminhado para a 43º DRP
e uma grama de crack fracionado
em três pedras.
O adolescente estava acompanhado com um jovem, maior de
idade, e com eles a GM encontrou uma grama de maconha, uma
grama de crack fracionada em
quatro pedras e R$ 40 em notas
diversas.
Os dois foram encaminhados,
juntamente com a mãe do menor,
para a 43ª Delegacia de Polícia
de Castro, para as providências

cabíveis. Pouco tempo depois, a
equipe da Guarda se deslocou em
apoio do SAMU para mais um chamado. Desta vez, um homem, que
teria em seu desfavor uma ordem
de internação compulsória, estava
incomodando moradores e familiares. No local, o homem 26 anos,
precisou ser contido e encaminhado
a Unidade de Pronto Atendimento.
Segundo os guardas, em conversa
com a esposa do homem a mesma
relatou que alguns dias atrás visualizou o que parecia ser uma arma
de fogo escondida na casa. “Com
a sua autorização a equipe retornou até a residência localizando
um revólver marca Brownie, com
duas munições intactas.
A arma e munição foram
entregues para a Polícia.
Não foram divulgados local e
nem nomes das pessoas envolvidas nas situações.

BONIFICAÇÃO PARA APREENSÕES

20 armas tiradas de circulação por dia
Nos últimos dez anos, as forças policiais do Paraná apreenderam 20 armas por dia no Estado.
Desde 2010, foram tiradas de circulação 72,9 mil armas. Somente
em 2019, foram apreendidas mais
de 6,1 mil. Os dados são do relatório do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, da Secretaria
de Estado da Segurança Pública.
Para as forças de segurança,
o alto número de apreensão no
Estado se deve ao patrulhamento
preventivo e ostensivo, bem como
às investigações. “Nossas equipes
estão mais presentes nas ruas,
fiscalizando e investigando mais,
o que acaba resultando em mais
apreensões”, disse o secretário
estadual da Segurança Pública,
Romulo Marinho Soares.

Colisão deixa três feridos
Divulgação

Divulgação

SITUAÇÕES DISTINTAS

A Guarda Municipal de Castro
apreendeu arma, drogas e dinheiro
no mesmo dia em Castro, em
situações distintas. As ocorrências foram registradas no início
da semana e duas pessoas foram
encaminhadas para a Delegacia.
Uma delas menor de idade.
De acordo com informações
da GM, durante patrulhamento
pelas proximidades da Pista de
Atletismo, localizada na Vila Rio
Branco, a equipe avistou dois
indivíduos em atitude suspeita,
“Eles demostraram certo nervosismo ao perceber a aproximação
da viatura”, contaram os guardas. Diante da situação, a equipe
deu voz de abordagem e durante
busca pessoal, em um adolescente, foram encontradas 18
gramas de maconha, fracionada
em 11 buchas, um cigarro de
maconha, pronto para o consumo

violentamente a vítima, Fábio,
na noite de 12 de agosto de
2018. A situação foi registrada nas proximidades do
Ginásio de Esportes Samuel
Milléo, no centro de Piraí do
Sul.
A dupla utilizou de um
pedaço de concreto, que
segundo a Polícia, media 18
centímetros de comprimento,
para acertar vários golpes em
Fábio. Os ferimentos aconteceram principalmente na
região da cabeça.
Testemunhas alegam que
Joelson e Samerson só pararam as agressões porque
acharam que Fábio estivesse
morrido.
A motivação da tentativa
de homicídio apontada pela
denúncia relata que o crime
aconteceu em razão de um
desentendimento entre a
vítima e os autores, na tarde
do mesmo dia.

A arma mais apreendida no
Paraná durante o período foi o
revólver. Foram 35.639 armas,
em porcentagem, 48,8% do total
apreendido; somente no ano de
2019, foram 2.519 revólveres
apreendidos. Já em 2010, ano em
que mais foi apreendido este tipo,
foram 4.580. Em segundo lugar
está a espingarda (23,9% do total),
seguida pela pistola (15,9%). “Nos
últimos anos apreendemos mais
revólver, espingarda e pistola, mas
as forças policiais atuam para retirar todos os tipos de armas de circulação”, disse o secretário.
O ano que em que mais foram
apreendidas armas foi 2011, com
um total de 9.027 armas retiradas
de circulação de janeiro a dezembro
daquele ano.

Bonificação
O Governo do Paraná divulgou,
em dezembro do ano passado, que
vai começar a oferecer uma bonificação em dinheiro a policiais militares e civis que apreenderem armas
de fogo ilegais no Estado. A medida
foi autorizada em decreto para
regulamentar a lei 14.171/03, que
instituiu o bônus.
Os valores variam de R$
500,00 a R$ 1.500,00 de acordo
com o potencial da arma apreendida. Ainda no mesmo decreto
está previsto que a partir de 2021
haverá uma gratificação de R$ 50
mil para os três batalhões da Polícia Militar e as três delegacias da
Polícia Civil que mais apreenderem
armas de fogo.
Com assessoria*

Carro ficou capotado no meio da pista, deixando trânsito parado
Acidente registrado na manhã
de quinta-feira (6) deixou pelo
menos três pessoas feridas. A
situação foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal no km
497 da Rodovia do Café, em
Ponta Grossa.
Em relatório a PRF descreveu que a equipe atendeu a um
acidente do tipo colisão lateral
seguido de capotamento, o qual
envolveu dois veículos, um Scania G 400 com placas de Garça-SP e um veículo Fiat Siena,
de Colombo-PR.
Conforme os policiais, o
caminhão seguia sentido Ponta
Grossa à Curitiba, quando o
condutor invadiu a pista e colidiu o rodado dianteiro com a
lateral do Siena. Com o impacto

da batida, o motorista do Siena
perdeu o controle da direção
e acabou colidindo com o canteiro central, capotando logo em
seguida. Ainda de acordo com
os policiais, a faixa da esquerda,
sentido Ponta Grossa a Curitiba,
ficou interditada.
O motorista do carro, de 72
anos, foi atendido pela equipe
de Socorro da CCR Rodonorte
com lesões consideradas leves,
já outras duas passageiras, uma
de 70 e outra de 75 anos foram
encaminhadas para o hospital
com lesões consideradas graves.
O motorista do caminhão sofreu
apenas escoriações e foi submetido ao teste de etilômetro. O
resultado deu negativo, segundo
a polícia.

OPERAÇÃO RAIZ

Polícia divulga resultado
de operação em Castro
Polícia Civil de Castro divulgou na manhã da terça-feira
(4) os resultados da ‘Operação
Raiz’, realizada no último dia de
janeiro. Segundo as informações,
o Setor Operacional realizou o
cumprimento de quatro mandados de prisão.
Conforme o setor de Investigação da Polícia Civil, dois dos
mandados de prisão decretados
correspondem à prática de furtos e roubos, ocorridos nas imediações dos bairros Baily, Jardim
Arapongas e Vila Rio Branco. Um
dos elementos era foragido do sis-

tema carcerário do município de
Lapa. Já o terceiro mandado de
prisão refere-se a prática de lesão
corporal de um homem contra a
ex-esposa e também por disparo
de arma de fogo. O quarto mandado cumprido, decorre de uma
ação condenatória de oito anos
pela prática do crime de estupro.
“Tais ações vem sendo
intensificadas pela Polícia Civil,
visando dar efetividade às ordens
judiciais. A Polícia Civil reforça o
seu número para denúncias (42)
998401110”, comentou o Investigador Ricardo Santos.

NO CHÃO DE CASA

Mulher é encontrada morta
Ponta Grossa – Instituto
Médico Legal de Ponta Grossa
identificou na madrugada de quinta-feira (6) a mulher encontrada
morta em uma residência como
sendo Joelma de Fátima Siebre,
de 44 anos.
De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a
equipe encontrou a mulher já sem
vida no chão da casa em que ela

morava, na rua Cruzeiro do Sul,
bairro Boa Vista.
Até o fechamento desta edição
a polícia não informou se a morte
de Joelma teve causas naturais ou
se o corpo apresentava sinais de
violência.
A causa da morte deverá ser
apontada pelo IML, que está realizando exames de necropsia na
vítima.
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A. Carrilho

Divulgação / Christian Christophoro

Julia

8

Julia Hykavey,
comemora neste
sábado (8) o tão
aguardado 15
anos. A grande
festa acontece
no Restaurante
Eloy Ferreira

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

Divulgação / Daniel Calvo

A espera do
pequeno
Bernardo o
casal Rafael
Camargo
e Isabele Camargo

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Camila Carneiro Alvarez dos Santos Cardoso e
Rodrigo Cardoso, junto de seu primogênito Rafael,
comemoram a espera por sua Maria Carolina
Divulgação / Fabiana Guedes

Pelas lentes de Fabiana
Guedes, a bela Edinéia
Maria Gabriel

Vera Lucia

Divulgação / Fabiana Guedes

O bem sucedido advogado Adão Monteiro Filho
comemora troca de idade no próximo dia 10. No clique,
recebe o carinho da namorada, Maria Cecília Weinert

Divulgação

07/02

Lorena Bavoso
Pamela Mocroski
Beatriz Rigoni

Divulgação

08/02

Marcos Roberto
M. dos Santos
Joice da Costa Kremer
Alessandro Bueno
Luan Silva
Edilene Santos

Vera Lucia Laranjeira
Manoel, dvogada,
presença destacada nos
principais eventos sociais
Ana Rosa Carneiro de Souza de Ponta Grossa, neste
sábado (8) será muito
cumprimentada pela
Elaine R. Benndorf
passagem de seu
Marlyana de Santis
aniversário. Parabéns!

09/02
10/02

Samir Chuery,
pré-candidato
a prefeito por
Castro pelo
PSL, com sua
esposa Fadile
Matar. Na foto,
marcando
presença em
Ponta Grossa,
no evento de
apoiamento
ao Aliança
pelo Brasil

Ainda sendo muito
cumprimentada pela
passagem de seu aniversário
no dia 30 de janeiro,
a querida Julia de Lara
A tietagem de Thialen Carine
e Aniele Fernandes, da Banca
Annie, de Carambeí, com a
Xicória da MM Mercadomóveis

