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Divulgação

CONSULTA PÚBLICA NA CÂMARA

Enfim, o Contorno Norte

SECRETÁRIO SANDRO ALEX fala do convênio e dos ganhos com o Contorno Norte

Na tarde de quarta-feira (12), o secretário de Estado
da Infraestrutra e Logística, Sandro Alex, e os técnicos
do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná
(DER-PR) apresentaram o projeto de construção do
Contorno Norte, através de Consulta Pública. O en-

contro foi realizado no plenário da Câmara Municipal
de Castro e reuniu políticos, lideranças, empresários,
agricultores e pessoas da comunidade em geral.
No início do evento, Sandro Alex falou sobre o
projeto, explicando que a Consulta Pública tem uma

formalidade exigida pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). “Nós seguiríamos essa formalidade, mas eu fiz questão, antes, de dar as boasvindas, agradecer a todos em nome do governador
página 3
Ratinho Jr.”, disse.
Divulgação

Divulgação / Cooperativa Castrolanda

Castrolanda elege Willem
Bouwman para presidente

CÃES RAIVOSOS

Moradores
reclamam
dos ataques

Na quinta-feira (13), a Cooperativa Castrolanda elegeu um novo
presidente e vice-presidente, assim como os novos integrantes do
Conselho de Administração e dos outros Conselhos e Comitês.
Para ocupar o cargo de diretor-presidente, que há 24 anos estava
sob responsabilidade de Frans Borg, foi eleito Willem Berend
Bouwman, e, para o cargo de diretor vice-presidente, foi eleito
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Armando de Paula Carvalho.			

Divulgação

prefeitura reduz gastos em R$ 900 MIL

Divulgação / Luana Dias

Divulgação

R$ 600 mil em máquinas

INDICAÇÃO DE PLAUTO

Castro terá
equipamentos
rodoviários
O deputado Plauto Miró
Guimarães Filho entregou, na
tarde de quinta-feira (13), ao
município de Castro, convênio
que firma o repasse de recursos
a fundo perdido para compra de
uma pá-carregadeira e de uma
retroescavadeira, avaliados em
página 3
R$ 600 mil.

Animais perambulando
pelas ruas e consequentes
ataques a pessoas podem
render problema na Justiça
para seus donos. Foram
reclamações desse tipo nas
redes sociais que despertaram a atenção do Página
Um News para uma nova
questão: moradores tanto
do Catanduvas, na área rural, quanto da cidade, estão
reclamando dos ataques de
cachorros nas vias públicas
e todos querem saber o que
devem fazer para que esse
problema pare de acontecer.		
página 4

VOTAÇÃO dos homenageados

PRÊMIO TROPEIRO DE OURO

nova LICITAÇÃO possibilitou a contratação de ônibus escolares mais novos

A redução de 21% no valor gasto com o transporte escolar prestado por
terceiros, o que corresponde a R$ 900 mil, foi comemorada pelo chefe de
gabinete da Prefeitura de Carambeí, Márcio Taques. Antes as licitações eram
realizadas separadamente, por locais, e gerava muitos gastos, agora sendo
global a mesma empresa faz o transporte de alunos para as 25 linhas escolares.
Com a nova licitação foi possível contratar ônibus mais novos, que possuem
cintos de segurança, contemplando também a figura de um monitor por veículo,
página 4
bastante comemorada. 					

Entidades reconhecem
empresas e pessoas
No dia 5 de março, a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), o Sindicato do Comércio
Varejista de Castro (Sindicastro) e o Sindicato Rural
de Castro irão lançar o Prêmio Tropeiro de Ouro, num
luxuoso evento no Memorial da Imigração Holandesa
(Moinho da Castrolanda). Nesta primeira edição, serão
página 5
reconhecidas cinco diferentes categorias.

Novas câmeras
estão sendo
instaladas nas
ruas de tibagi
página 8

Secretaria
homenageia
mulheres com
competição
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EDITORIAL

E O CONTORNO JÁ
TEM UM NORTE
Alardeada em prosa e verso, assim como seu tema principal – a saber: a tão esperada construção do Contorno
Norte –, a Consulta Pública para apresentar o projeto e
discuti-lo com a população, enfim, foi realizada no Plenário da Câmara Municipal de Castro, na última quarta-feira
(12). Promovida pelo Governo do Estado, via DER/PR,
a consulta contou com o público de praxe: lideranças políticas, empresários, produtores rurais e demais munícipes.
Os técnicos do DER e do BID fizeram seu dever de casa,
pipocaram aqui e ali questionamentos, dúvidas, comentários, loas etc. e tal.
Mas eis que a reportagem da jornalista Luana Dias, aqui
da Casa, levanta a cronologia do tão decantado projeto e
relembra um detalhe pra lá de candente, e perturbador: duas
desapropriações necessárias às obras do Contorno Norte e
que, a princípio, eram de responsabilidade da Administração Municipal, acabaram sendo efetivadas pelo… Governo
do Estado.
Mais uma vez: a responsabilidade pela realização dessas
desapropriações era do Município e, logicamente, já constava
do convênio. Ou seja: elas já estavam previstas. Porém, o Executivo local não as executou. Ação que coube ao... Governo
do Estado. Para que, enfim, o projeto deslanchasse.
A saga continua. Mas, agora, já tem um norte.

Sandro A.
Carrilho
CRUZOU OS BRAÇOS
É claro que vão dizer
que não foi só isso, mas se
as obras do Contorno Norte
ainda não inicaram existe
um responsável maior. E não
seriam as várias mudanças
de traçado propostas, mas a
inoperância do atual governo
municipal em não promover
os ajustes necessários, como
a renovação do convênio que
ficou parada.

Informe Publicitário

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

O Gordo e o Magro
lembram a família dos 'Lipidios'

DESAPROPRIAÇÕES
O secretário de Estado
Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex, foi até elegante
ao puxar para o Governo
Ratinho Junior a responsabilidade pelas desapropriações
das áreas previstas. Ele disse
ao Página Um News, após
a Consulta Pública Presencial
realizada na Câmara, que "as
desapropriações o Estado
fará e tudo estará certo".

A dupla cômica mais famosa da história do cinema, a olhos
vistos, retrata um diferencial de tecido adiposo, cuja função é
de armazenar a sobra de gordura não usada pelo organismo,
de preferência na região abdominal. “Lipídios, do grego, lipos,
gordura.” A gordura é um componente presente nas células do
nosso corpo ao lado das proteínas e dos carboidratos. A estrutura da molécula da gordura é formada pela reação de um álcool
(glicerina) com ácidos orgânicos. Os lipídios são reservas dos
vegetais e animais. As gorduras produzidas pelos vegetais são
líquidas e insaturadas, são os óleos de oliva, soja, girassol ou
outros. As gorduras produzidas pelos animais são sólidos e
saturadas, como a banha de porco, a manteiga do leite de vaca,
sebo do boi. A gordura trans é um produto criado pela indústria
através de uma reação química com uma gordura insaturada,
transformando-a em gordura saturada fazendo passar o óleo
liquido para o estado sólido (margarina). A gordura dos óleos
vegetais são líquidas, insaturadas e fazem bem à saúde. A gordura animal é sólida, saturada e prejudicial à saúde e aumenta
o colesterol “ruim.”
Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

R$ 40,00
R$ 240,00
R$ 480,00

VENDA AVULSA
Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

R$ 3,00
R$ 3,00

ÚLTIMA: *Willem Bouwman já comanda a Cooperativa Castrolanda desde a tarde
de quinta-feira (13).
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13 ºC

93%
50%

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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16 ºC

93%
48%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
16/02

27

ºC

16 °C

88%
55%

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

OUTRAS LOCALIDADES

DESAPROPRIAÇÕES III
Se de um lado nada se
fazia, do outro os três pedidos
encaminhados por empresários locais empenhados para
que a obra saia do papel, eram
atendidos. Asfalto até a frente
da Cargill seria um deles, o
outro a Trincheira do Contorno Sul e por fim a construção do Contorno Norte.

Um dos trilhos que corta a cidade, na região da Tratornew, ganhou
reparos ao final da tarde de quinta-feira (13). Isso após vários carros
sofrerem danos e as reclamações terem grande repercussão nas redes
sociais. Já não foi a primeira vez que isso aconteceu.
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CASTRO E REGIÃO
R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00

DESAPROPRIAÇÕES II
É de se destacar que o
convênio previa que o município é quem deveria promover
essas desapropriações. Seria
a única obrigação do Governo
Moacyr Fadel nessa questão, e
mesmo assim não o fez. Diante
da demora, o Estado puxou
para si a responsabilidade.

Resenhas rápidas e radicais
Os dominados seguem as regras de consumo...mas eu sou um torcedor universal!
Resenhas
rápidas
radicais
Enquanto
o futebol
acontece,ena
TV ou fora dela, voltei a usar meu radinho de pilha, a solução popular simples

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

Divulgação / Facebook Acorda Castro

28

ºC

19 ºC

90%
57%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 13/02/2020
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ÚLTIMA CONSULTA PÚBLICA

Contorno Norte pode iniciar neste ano
Fotos: Sandro Adriano Carrilho

Moradores
de Castro
puderam tirar
dúvidas sobre
a execução
da obra
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Na tarde de quarta-feira
(12), o secretário de Estado da
Infraestrutra e Logística, Sandro
Alex, e os técnicos do Departamento de Estradas e Rodagem
do Paraná (DER-PR) apresentaram o projeto de construção
do Contorne Norte, através de
uma Consulta Pública. O encontro foi realizado no plenário da
Câmara Municipal de Castro
e reuniu políticos, lideranças,
empresários, agricultores e pessoas da comunidade em geral.
No início do evento Sandro
Alex falou sobre o projeto, explicando que a Consulta Pública
tem uma formalidade exigida
pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). “Nós
seguiríamos essa formalidade,
mas eu fiz questão, antes, de
dar as boas-vindas, agradecer a
todos em nome do governador
Ratinho Jr.”, disse.
“Essa grandiosa obra é um
sonho não só para Castro, para
a nossa região dos Campos
Gerais, para o desenvolvimento
do agronegócio, mas principalmente para os paranaenses”,
completou. Segundo o secretário, essa foi a última consulta antes do início das obras.
“Agora, finalizamos o projeto,
entramos na parte de desapropriação e da abertura do edital
para a construção do Contorno
Norte”, informou. De acordo
com ele, após iniciada, a obra
tem prazo de 24 meses para ser
concluída.
Depois do pronunciamento
de Sandro Alex, técnicos do
DER-PR apresentaram o projeto de construção do Contorno
Norte, expondo os trechos que
serão afetados e as principais
intervenções que já foram planejadas. Pessoas da plateia
puderam fazer questionamentos
e tirar dúvidas sobre o projeto.
De acordo com o coordenador sócio-ambiental da Unidade
de Gestão de Projeto (UGP)
do BID, Rodrigo Luiz Freitag, a
obra do Contorno Norte é parte
do contrato CO 4299/OC-BR
(projeto BR-L1434), com característica de ‘multimodalidade’
(rodoviário, aeroportuário, hidroviário e ferroviário), assinado em
20 de dezembro de 2017, que
prevê um orçamento total de US$
435 milhões (sendo US$ 235
milhões o valor do empréstimo,
financiado pelo BID, e US$ 200
milhões o valor da contrapartida
por parte do governo do estado),
com prazo de execução de cinco
anos. O contrato contempla:
estudos e projetos, obras civis,
supervisão de obras, apoio ao
planejamento e logística, compensação ambiental e desapropriações, apoio à administração
do programa, auditoria externa e
monitoramento e avaliação. Até
agora, segundo Freitag, já foram
decorridos 26 meses, e ainda
faltam 34 meses. As obras estão
orçadas em aproximadamente
R$ 112 milhões.

Secretário Sandro Alex apresenta projeto para a comunidade

Cópias dos projeto foram disponibilizadas durante Consulta
Conforme o engenheiro Eleandro Campos Ferreira, gerente
técnico do DER-PR, que continuou a apresentação, o trecho do
Contorno Norte terá extensão de
15,6 km, contando do seu início, na PR-151, até o final, na
entrada da PR-090, a Rodovia
do Cerne. A empresa projetista
é a Engemin Engenharia e Geologia, e, o projeto foi contratado
pela Cargill Agrícola S/A, Castrolanda Cooperativa Agroindustrial e Evonik/Degussa.
A obra
Com a construção do Contorno Norte em Castro pretende-se diminuir o tráfego de
veículos pesados na região central da cidade. O projeto prevê
a construção de pavimento,
ligando a PR-090 e a PR-151.
A primeira etapa da obra, que
já está em execução, compreende a pavimentação de 2,6

quilômetros de estrada, entre a
PR-151 e o Parque Industrial,
onde estão as empresas Cargill, Evonik e Ecoaxial. Também
compreende a construção de um
viaduto e de um contorno rodoviário, para melhorar o acesso
à PR-340 – uma das principais
entradas de Castro.
Já a segunda etapa do projeto
prevê a construção do asfalto
para interligação entre as rodovias, além de intersecções, na
PR-151 e no acesso à Cooperativa Castrolanda, assim como a
construção de uma ponte sobre
o rio Iapó, com extensão de 320
metros.
Durante execução
De acordo com o projeto,
as interferências previstas para
acontecer durante a execução da obra são: vibração dos
equipamentos, poeira e ruído,
contingenciamento do tráfego,

seccionamento de propriedades
atingidas pelo projeto e desvio
do tráfego para execução da
pavimentação. Já os benefícios
são: redução considerável do
tempo de viagem, aumento do
conforto ao usuário, redução do
custo operacional dos veículos,
indução ao desenvolvimento
econômico do município, facilidade de escoamento da produção, melhoria no acesso às
indústrias e redução de poeira
no Distrito Industrial.
Processo demorado
Apesar de ser uma obra
de grande importância para
o município, o processo para
construção do Contorno Norte
de Castro se arrasta há alguns
anos. O protocolo de intenções
para a construção foi assinado
em agosto de 2013, pelo então
governador do Estado, Beto
Richa, pelo ex-prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso e pelo
então vice-prefeito, Marcos Bertolini, além de representantes da
Cargill, Evonik e Cooperativa
Castrolanda.
Em outubro de 2015 o
Página Um anunciou que tinha
sido aprovada pelo governo do
Estado a abertura da licitação
para a construção da primeira
etapa da obra, (inclusive o documento de formalização da autorização para abertura da licitação
para construção da primeira
parte do Contorno Norte foi
assinado por José Richa Filho,
Pepe Richa, durante o evento
de inauguração da Alegra). Na
época, também era Beto Richa
o governador do Estado, e, o
anúncio foi feito por seu irmão
e então secretário estadual de
Infraestrutura e Logística, Pepe
Richa.
Nesta ocasião Pepe Richa
também anunciou que a continuidade, incluindo licitação para
a execução da segunda etapa da
obra, dependia da conclusão do
projeto, que estava sendo desenvolvido pelas empresas Cargill,
Castrolanda e Evonik. Conforme
previsão do então secretário, as
obras iniciariam em janeiro de
2016.
A primeira etapa do projeto,
no entanto, só começou a ser
executada em maio do ano passado, depois de quase dois anos
de negociações e de mais de
três, usados para readequações
no projeto. Em dezembro de
2019 o atual secretário estadual
de Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex, disse à reportagem
que cerca de 40% da primeira
parte da obra estava concluída
e que estava sendo finalizado
um processo de desapropriação,
segundo ele, de duas famílias,
para que a construção do viaduto
pudesse avançar. Desapropriação
essa que cabia ao Município de
Castro, conforme prevê o Convênio, e que o Estado assumiu por
total inércia do atual Governo
Municipal.
Na quarta-feira (12), ao final
da Consulta Pública, Sandro
Alex contou à reportagem que
as desapropriações constantes no convênio, já tinham sido
resolvida pelo Estado. E, também segundo ele, os próximos
passos para a conclusão desta
obra de acesso (primeira etapa
da obra), devem ocorrer entre
fevereiro e março deste ano; já
o início da segunda etapa, até
no final de 2020.
**Com assessorias

INDICAÇÃO DO DEPUTADO PLAUTO

Novos equipamentos rodoviários para Castro
Da Assessoria
O deputado Plauto Miró
Guimarães Filho encaminhou
na tarde de quinta-feira (13) ao
município de Castro, convênio
que firma o repasse de recursos
a fundo perdido para compra de

uma pá-carregadeira e de uma
retroescavadeira.
Ao todo são R$ 600 mil, sem
custos para o município, oriundos da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras
Públicas liberados a partir de
uma indicação feita pelo depu-

tado Plauto.
Com mais essa conquista, o
deputado dá continuidade a uma
ação que visa contribuir com a
ampliação e renovação da frota
do parque de máquinas. Em
2018, Plauto já havia entregado
aos castrenses seis caminhões ao

valor de R$ 1,5 milhão.
“Estou muito feliz e por
isso só me resta agradecer ao
governador Ratinho Júnior e ao
secretário João Carlos Ortega
que estão respondendo positivamente às demandas da nossa
região”, afirmou.

MORO BATE NO PSOL
No twitter, o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança
Pública) afirmou que o Psol votou contra a proposta que qualificava as milícias como organizações criminosas. "Não gosto
deste jogo politico. Mas verdades precisam ser ditas. No projeto
de lei anticrime, propusemos que (as) milícias fossem qualificadas
expressamente como organizações criminosas.Propusemos várias
outras medidas contra crime organizado. O Psol, de Freixo e Glauber, foi contra todas elas", disse Moro. Marcelo Freixo e Glauber
Braga são deputados do Psol do Rio de Janeiro.
Divulgação

REFORMA TRIBUTÁRIA
Das 399 cidades paranaenses, 323 (81%) perderiam
receitas caso a reforma tributária
fosse aprovada pelo Congresso
Nacional. Os dados da associação dos municípios foram
divulgados pelo deputado Sérgio
Souza (MDB-PR) que aponta
que o impacto pode ser ainda
maior e abranger quase a totalidade dos municípios brasileiros.
“Hoje, a reforma tributária não
é boa para os estados produtores, como o Paraná. Além disso,
muitos municípios já têm dificuldades em fechar suas contas.
Se perderem receitas, como vão
sobreviver? Temos de nos unir.
Essa é uma briga de todos os
municípios brasileiros”.
MP DO AGRO
A MP do Agro, relatada
pelo deputado Pedro Lupion
(DEM-PR), foi aprovada pela
Câmara dos Deputados. Lupion
argumenta que a medida desburocratiza e facilita o acesso a crédito pelo produtor rural. “Essa,
talvez, seja a peça legislativa
mais importante que debatemos
para o setor rural nos últimos
anos. A MP tem chance de dar
um alento e facilitar o acesso
ao crédito para o produtor rural
brasileiro”.
SEM REAJUSTE
Projeto de lei do deputado
Luiz Fernando Guerra (PSL),
aprovado em primeiro turno na
Assembleia Legislativa, prevê
que as concessionárias de pedágio não podem aumentar as
tarifas enquanto o cronograma
de obras não for cumprido.
Segundo a proposta, serão consideradas em atraso as obras ou
melhoramentos que estiverem
em desacordo com os prazos e
condições estipuladas no respectivo contrato de concessão ou
cronograma.
DESTAQUE NA AMÉRICA
Cascavel é uma das cidades
com maior número de famílias
acolhedoras da América Latina.
O Programa Família Acolhedora
já abrange 200 famílias que acolhem mais de 300 adolescentes
e crianças de zero a 18 anos.
PODEMOS DE FORA
O senador Alvaro Dias
adianta que o Podemos se posicionou contra o a derrubada do
veto presidencial ao trecho que
permite a parlamentares determinar a prioridade de pagamentos das emendas. Segundo
Álvaro Dias, o partido indicará
dois nomes no Senado para a
comissão mista que discutirá as
mudanças no sistema de impostos e tributação.
INVESTIMENTO
O deputado Evandro Roman
(Patriota) diz que tem trabalhado
firme pelas de Cascavel. Segundo
o deputado nos últimos quatro
anos foram aplicados mais de
R$ 161 milhões na cidade. "As
conquistas são várias ao longo
desse período, cito algumas
delas: EcoPark Oeste, pavimentação de estradas rurais, reforma
de ginásios, asfalto, construção e
reforma de escolas e unidades de
saúde, recursos para Uopecan e

HU e muito mais", disse Roman,
pré-candidato a prefeito em Cascavel.
EMENDA
Porto Vitória foi atendida por
uma emenda do deputado Fernando Giacobo (PL) para compra de um britador móvel. Por ser
uma cidade essencialmente agrícola, o britador móvel é um equipamento estratégico, que pode
ser levado para qualquer lugar
do município de forma rápida e
ágil para auxiliar na manutenção
e conservação de estradas do
interior. Valor da aquisição foi de
R$ 300 mil.
200 MIL KM
A extensão das redes que
levam energia para movimentar
a economia e conforto na cidade
e no campo acaba de completar
200 mil quilômetros no Paraná.
Este é o ativo que a Copel mantém e opera para atender quase
4,8 milhões de ligações em sua
área de concessão. A marca foi
atingida com uma obra de melhoria - uma rede de 33 quilômetros
- na área urbana em Almirante
Tamandaré. A próxima obra na
região será a instalação de um
religador monofásico, possibilitando a automação de parte
rede.
PRIORIDADE
O presidente estadual do
MDB, João Arruda, disse que a
prioridade em Curitiba e nas 398
cidades do Paraná é a formação
das chapas de prefeito e vereadores. "Assumi um compromisso de
coordenar e ajudar, independentemente de qualquer mudança
nas candidaturas em Curitiba ou
em outras cidades. Os pré-candidatos a vereador podem ficar
tranquilos que este trabalho está
sendo bem feito. Continuaremos
também o debate pela construção
de um bom plano de governo em
Curitiba", disse.
PROVA DOS NOVE
"Aqui a prova de que não
houve apunhalada nas costas de
irmãos e de que tudo não passou de um grande acordo. Sigo
em frente de cabeça erguida!",
disse João Arruda no twitter ao
comentar a troca de Osmar Dias
do PDT ao Podemos.
ÓDIO DE POBRE
O deputado Romanelli (PSB)
disse que o ministro Paulo Guedes (Fazenda) foi infeliz e preconceituoso ao afirmar que as
domésticas turistavam na Disney porque o dólar estava baixo.
"Guedes vai justificar, dizer que
foi mal interpretado, mas por reiteradas vezes, suas falas e atos
são retratos de uma elite que
nunca fez questão de esconder
que não gosta pobre”.
AMUNORPI
O prefeito de Jacarezinho,
Dr. Sergio (DEM), assume
hoje a presidência da Amunorpi
(Associação dos Municípios do
Norte Pioneiro) com a missão de
reestruturar a associação. O conselho fiscal também toma posse.
O mandato é de um ano.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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COM A NOVA LICITAÇÃO FOI POSSÍVEL CONTRATAR ÔNIBUS MAIS NOVOS

Prefeitura reduz gastos em R$ 1 mi
Divulgação

Ônibus mais
novos, com
cintos e
monitores
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Carambeí - Pais de alunos do Colégio Estadual Eurico
Batista, no Boqueirão, que residem no Jardim Brasília, protestaram nas redes sociais pelo
corte do transporte escolar para
alguns estudantes da instituição
de ensino. O fato chegou como
reivindicação na Câmara dos
Vereadores e também no Ministério Público. Mas, o que as pessoas não entenderam, é que essa
mudança já estava sendo comunicada desde o último ano pela
Prefeitura e Comitê de Transportes de Carambeí.
Os avisos em torno das
mudanças iniciaram em 2018,
primeiramente com reuniões
entre vereadores, Comitê, Secre-

Globalização na licitação do transporte fez a Prefeitura economizar
taria de Educação e diretores das
instituições de ensino, depois
disso, representantes do município e do Comitê foram a todas as
escolas e colégios informar que
ficaria inviável fazer o transporte
de todos os alunos pois, o estipulado por lei federal, é que os alunos que moram geograficamente

num raio de até dois quilômetros
de sua escola não tem o direito
de utilizar o transporte escolar.
“Foi uma constitucional normativa do Estado que definiu
essa medida. Nós do Conselho do Transporte do Município
apenas fiscalizamos os serviços prestados pela Prefeitura”,

ALERTA

Cidadão flagrado 'jogando lixo' em
terreno baldio poderá ser multado
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí alerta que é proibido
jogar lixo e entulhos no terreno
ao lado da obra da sede própria
do Paço Municipal, no Jardim
Europa. No local está sendo
depositado entulho de obra, classificado pela Secretaria Municipal

de Obras, para regularizar o terreno para futura abertura de rua.
O alerta vale para os demais
locais da cidade. O cidadão que
for flagrado cometendo tal ato
poderá ser enquadrado na Lei
Municipal 464/2006 – Códigos de Posturas - que trata na

Seção V – da higiene das vias e
logradouros públicos, no artigo
125, que estabelece a “proibição
de lançar em vias públicas nos
terrenos sem edificação lixo de
qualquer natureza” e poderá ser
multado no valor que varia entre
R$ 35,87 e R$ 1.076,10.

comentou a conselheira Josane
Rebello, completando que “a lei
federal diz que os alunos precisam estudar na instituição mais
próxima de sua casa. Essa fiscalização é feita pelo comprovante
de endereço na hora da matrícula. É uma questão de georreferenciamento”.

A informação que o caso chegou ao MP, veio dos responsáveis
pelo setor do transporte através
de uma ligação da assessora do
juiz para esclarecimento de dúvidas sobre as queixas da população. “Estávamos em reunião com
o gabinete quando recebemos a
informação que o MP havia ligado
para esclarecer dúvidas. Ao invés
de retornarmos a ligação, decidimos ir até a sede do Ministério
Público para conversar pessoalmente com a assessora. Explicamos todo o ocorrido para eles e
foi montado um processo para o
promotor decidir sobre as medidas
cabíveis ao caso a partir de agora.
Se ele entender que é necessário a
linha de ônibus passar pelo local,
vamos acatar a decisão e tudo
voltará ao normal, porém, estamos fazendo tudo conforme a lei
manda”, explicou Josane.
Mudanças
Tudo começou nas últimas
semanas, quando o chefe de gabinete, Márcio Taques, comemorou
a redução de 21% no valor gasto
com o transporte escolar prestado por terceiros, o que corres-

ponde a R$ 900 mil. A economia
de quase R$ 1 milhão foi possível graças a mudança feita pelo
Gabinete e a Secretaria Municipal de Administração, através
do responsável pela pasta, Alexandre Muller. O que acontecia
é que antes as licitações eram
feitas separadamente, por locais.
Isso gerava muitos gastos. Agora
a licitação é global, ou seja, a
mesma empresa faz o transporte
de alunos para as 25 linhas escolares. "Ter feito essa globalização
na licitação do transporte fez a
Prefeitura economizar bastante,
ou seja, o dinheiro público estará
muito mais bem gasto", destacou
Márcio Taques.
Ainda conforme as explicações da Prefeitura, com a nova
licitação foi possível contratar
ônibus novos, que possuem cintos
de segurança, contemplando também a figura de um monitor por
veículo. “Essas medias garantem
comodidade e segurança para
os alunos. Lamentamos o corte
dos transportes para alguns, mas
estamos dentro da lei, com a
intenção de fazer o melhor para a
população”, finalizou Taques.

ABANDONOS SÃO FREQUENTES

Moradores reclamam de ataques
de cachorros nas ruas da cidade
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Carambeí- Animais perambulando pelas ruas e consequentes ataques a pessoas podem
render problema na Justiça para
seus donos. Foram reclamações
deste tipo nas redes sociais
que despertaram a atenção do
Página Um News para uma
nova questão: moradores tanto
do Catanduvas, área rural,
quanto da cidade, estão reclamando dos ataques de cachorros nas vias públicas e todos
querem saber o que devem fazer
para que esse problema pare de
acontecer.
As reclamações começaram
com um morador alertando que
todo dia em que passa pela
estrada próximo ao Alagados
enfrenta constrangimentos, ao ir
para o trabalho. “Vou de moto
para o trabalho e os cachorros
sempre avançam, quero fazer
esse alerta e tentar de alguma
forma resolver esse problema”,
comentou o internauta, completando que “não está sendo fácil
para os moradores que também
precisam passar o trajeto a pé”.
A reportagem também conversou com Adalberto Westphal,
ex-morador do Catanduva, mas
que continua usando a estrada
da localidade toda a semana.
Ele confirmou o fato e disse que
é uma situação lamentável. “É
triste ver que muitas pessoas
estão abandonando seus animas
nas estradas rurais da cidade.
Realmente na estrada de Catanduvas tem muitos cachorros que
avançam na população sem dó.
Mas, esse abandono de animais
nessa região de Carambeí é um
hábito antigo da população.
Eles não querem sacrificar, não
querem cuidar e abandonam o
animal lá, para viver da sorte”,

relatou Adalberto.
De acordo com a Polícia
Civil, qualquer tipo de lesão
praticada por animais, o responsável por ele responde por
Lesão Corporal Culposa, de
acordo com o Código Penal.
“O fato de deixar o cachorro
solto na rua e não adotar a
devida cautela com esse animal, como ocorre com bovinos
em beira de estrada, configura
contravenção penal de omissão de cautela na guarda ou
condução de animais. Lesão
Corporal Culposa, caso haja
algum tipo de lesão praticada
pelo animal, nos termos do
artigo 129 parágrafo 6º do
Código Penal, com detenção
de 2 meses a 1 ano. Se esse
animal está solto, perambulando pela rua, colocando em
risco as pessoas, seria omissão
de cautela na guarda ou condição de animal. É artigo 31 da
Lei das Contravenções Penais,
que prevê prisão simples de 10
dias a dois meses”, explicaram
os policiais.
Ainda conforme as explicações da polícia, numa situação
em que a pessoa é atacada por
um animal é preciso que o caso
seja registrado na delegacia.
“É preciso registrar boletim
de ocorrência, se foi atacada
e lesionada. Requisitar exame
de corpo de delito, que vai
instruir esse procedimento
criminal. Por menor que seja
a lesão, que pode ser média,
grave e gravíssima, ela precisa
ser comunicada, caso contrário
não temos o que fazer”.
Proteção dos animais
Carambeí conta atualmente
com a Associação de Proteção
aos Animais. Segundo o secretário Sérgio Kogut, a entidade
está recebendo várias reclama-

ções da Copel, Sanepar, Correios em relação aos animais
soltos na rua. Porém, Koguti
disse que a Associação não tem
muito o que fazer para solucionar esse problema. “Carambeí
está cheia de cachorros por suas
ruas. Somos uma associação
de trabalhadores voluntários.
Tudo que está ao nosso alcance
conseguimos fazer, no entanto,
muita coisa foge do nosso controle”, destacou.
Sérgio conta que o único
meio de acabar com o problema
é exatamente como a polícia
ofereceu: “fazendo denúncias”.
Uma vez que a cidade não tem
um órgão específico que cuide
deste caso em respeito, “nós
precisamos identificar os donos,
denunciar e fazer o problema
parar”, disse Kogut.
O secretário explicou que
pessoas que estão sofrendo com
essa questão podem identificar
o dono do animal e fazer sua
reclamação.
"Primeiramente
notificaremos a pessoa e numa
segunda reclamação ela é levada
até a delegacia para as medidas
pertinentes ao caso", continuou.
“É preciso também muita
consciência para entender que
abandonar animais nas ruas não
é coisa que se faça e que isso
pode prejudicar muito. Só o fato
do abandono do animal já pode
levar seu dono preso. “Art. 32
da Lei de Crimes Ambientais
- Lei 9605/98 de 12 de Fevereiro de 1998, dispõe sobre as
sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
É errado praticar ato de abuso,
maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos
ou domesticados, nativos ou
exóticos, pena de detenção, de
três meses a um ano, e multa”,
finalizou Kogut.

PELO PARANAENSE

Operário pega o Paraná no domingo
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário enfrenta o Paraná,
neste domingo (16), pela sétima
rodada do Campeonato Paranaense 2020. A partida acontece
na Vila Capanema, às 18 horas.
Na última rodada, o Fantasma
venceu a equipe do PSTC por 2
a 1, em casa. O alvinegro ocupa a
terceira colocação na tabela, com

13 pontos. Já o Paraná empatou
sem gols com a equipe do Cianorte em casa e ocupa a oitava
colocação, com seis pontos.
Para o confronto, o Operário
tem o retorno do lateral direito
Sávio, após cumprir suspensão
na rodada anterior.
Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão falou sobre

a partida. “Mesmo o Paraná
tendo uma equipe muito jovem e
rápida, ela se fecha bem. É um
time que nós respeitamos bastante porque tem uma grande
camisa e tradição. Nós temos
que fazer uma grande partida.
Vamos buscar o resultado positivo e tentar subir mais uma posição na tabela".
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Divulgação / Castrolanda

Castrolanda elege
Willem Bouwman
para presidente
Novo
Conselho de
Administração
estará a frente
da Cooperativa
até 2023
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Na quinta-feira (13), a
Cooperativa Castrolanda elegeu um novo presidente e vicepresidente, assim como os
novos integrantes do Conselho
de Administração e dos outros
Conselhos e Comitês. Para
ocupar o cargo de diretor-presidente, que há 24 anos estava
sob responsabilidade de Frans
Borg, foi eleito Willem Berend
Bouwman, e para o cargo de
diretor vice-presidente foi eleito
Armando de Paula Carvalho.
Os outros membros eleitos
para o Conselho de Administração foram Peter Greidanus
e Paulo Trentim, que seguem
no mesmo cargo da última
gestão, de vogais; Jan Petter e
Armando Rabbers, que também
assumiram a função de vogais
e Albert Barkema, que agora
é secretário. A gestão do Conselho de Administração tem
duração de quatro anos, e, nos
demais Conselhos e Comitês, a
duração é de dois anos.

As eleições ocorreram por
meio de Assembleia, com participação de grande parte dos
cooperados. Ao final do evento,
Richard Borg, que era vicepresidente da Cooperativa,
disse se tratar de um momento
histórico. Richard também ressaltou que a gestão dos novos
eleitos não será tarefa fácil, e
pediu compreensão por parte
dos cooperados, para que os
trabalhos possam fluir.
Ao se pronunciar, o novo
presidente, Willem Berend
Bouwman, agradeceu a confiança depositada nele e nos
novos conselhos, e falou sobre
como pretende conduzir a gestão. “Tenho certeza que esta
equipe vai continuar conduzindo
a Cooperativa de uma maneira
muito boa. Em 2018 e 2019
nós fizemos um grande planejamento estratégico da Cooperativa, ou seja, as linhas gerais
de atuação já estão escritas,
nós vamos seguir essas linhas.
Esse plano foi desenhado pelo
associado, que é o dono da
Cooperativa, e nós como diretoria, somos executores dessa
estratégia, e é isso que nós
vamos fazer, e passar também
para nossos colaboradores”,
destacou.
Willem, antes de ser eleito
para a presidência da Castrolanda, já atuava no Conselho.
Segundo ele, o desafio agora
é acompanhar o ritmo de
desenvolvimento do mercado.
O presidente também afirmou

que não pretende fazer grandes mudanças. “Eu já estava
há 12 anos no Conselho, como
participava ativamente, a gente
já tem conhecimento de como
as coisas andavam antes, e
agora como presidente a responsabilidade é muito maior,
porque junto com o Conselho
nós temos que construir, desenhar ideias e conduzir nossa
Cooperativa adiante. O nosso
presidente, Frans, deixou a
Cooperativa em uma situação
muito boa, mas o nosso desafio
é justamente porque o mercado
é muito dinâmico, estás sempre
inovando, e nós sempre temos
que estar à frente da tecnologia,
do desenvolvimento dos negócios, temos que fazer diferente
para que os nossos associados
achem importante fazer parte
dessa sociedade. Como a nossa
Cooperativa já é muito sólida
e bem concretizada, nós vamos
conduzir ela como está sendo
feito até agora, com pequenos
ajustes, que acontecem a cada
ano”.
Por fim, Willem falou sobre
a relação da Cooperativa com a
comunidade onde está inserida,
e afirmou que um dos objetivos é o desenvolvimento local
e regional. “A Castrolanda é
uma empresa pujante e de uma
importância muito grande para
Castro e os Campos Gerais.
Nós queremos contribuir para
com a sociedade, queremos
fazer com que esse país e o
nosso município sejam melho-

Willem Berend Bouwman assume o cargo deixado por Frans Borg, após 24 anos
res, assim como todos os municípios de atuação, queremos
fazer com que nossos associados consigam ser viáveis nas
suas propriedades e ter rentabilidade”, finalizou.
Frans Borg foi
homenageado
Ao fim da Assembleia, o
ex-presidente da Cooperativa
Castrolanda, Frans Borg, foi
homenageado por cooperados,
lideranças do setor e familiares. Entre os que fizeram uso
da palavra, pessoalmente, ou
por meio de um vídeo gravado
especialmente para a homenagem, esteve o presidente da
Ocepar, José Roberto Ricken,
o diretor-executivo do Centro
de Treinamento para Pecuaristas (CTP), Enio Karkow,
presidente do Sicredi Campos Gerais, Popke Ferdinand
Van Der Vinne, presidente do
Sindicato Rural de Castro,
Eduardo Medeiros Gomes, a
coordenadora do setor Gestão
de Pessoas da Castrolanda,
Fabianne Souza, o presidente
da Frísia Renato Greidanus,
e da Capal, Erik Bosch, entre
outros.
A grande maioria ressaltou características de trabalho
de Frans Borg, como a ética,
comprometimento e o legado
que ele deixa para o setor do
cooperativismo do município,
região e estado.

TROPEIRO DE OURO

Entidades irão homenagear
empresas e personalidades
Divulgação / Luana Dias

Nomes foram indicados pela diretoria das instituições
* Da Assessoria
A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro), o Sindicato do Comércio
Varejista de Castro (Sindicastro)
e o Sindicato Rural de Castro
irão lançar no dia 5 de março o
Prêmio Tropeiro de Ouro, num
luxuoso evento no Memorial da
Imigração Holandesa (Moinho
da Castrolanda). Nesta primeira
edição, que tem como patrocinadores a Cooperativa Castrolanda,
a Fomento Paraná e o Sicredi,
serão reconhecidas cinco dife-

rentes categorias, sendo que os
nomes dos seus representantes, a
serem homenageados, foram indicados pela diretoria das entidades
realizadoras do evento.
A proposta do Prêmio, conforme explica o presidente da
Associação Comercial, Anderson
Gomes, é reconhecer e motivar
os comerciantes e profissionais
que atuam em Castro, trabalhando
com excelência, gerando postos
de trabalho e contribuindo com
o desenvolvimento econômico do
município. “Seria uma forma de
reconhecimento aos empresários
e personalidades, ou seja, profissionais dos mais diversos setores
que tenham se destacado com seu
trabalho ao longo dos anos. E, a
intenção é incluir o Prêmio Tropeiro de Ouro no calendário oficial
de eventos de Castro”, destacou.
O presidente do Sindicato
Rural de Castro, Eduardo Medeiros Gomes, também falou sobre a
iniciativa, ressaltando a importância de prestigiar o empreendedor
castrense. “A ideia é reconhecer
o trabalho daqueles que se lançam para empreender em nosso
município, mesmo sabendo de
todos os riscos e dificuldades que
é montar um negócio próprio e
desenvolver suas atividades. O
objetivo é a geração de renda,
de progresso, de empregos e do
bem-estar da comunidade, afinal,
são os empresários que movem
a economia. E, esse é o objetivo
do Tropeiro de Ouro, um prêmio
que vem para trazer esse reconhecimento a partir da iniciativa
das três entidades Acecastro,
Sindicastro, e Sindicato Rural de
Castro”, destacou
Eduardo também falou da
satisfação em participar desta
premiação, que irá reconhecer os
destaques entre empresas e personalidades do município de Castro. “Da nossa parte, o Sindicato
Rural de Castro está muito orgulhoso de participar desse projeto,
desse empreendimento, veio em
boa hora e para valorizar e estimular todos aqueles que fazem
o sucesso dos empreendimentos
aqui de Castro”, ressalta.
Premiados desta edição
As categorias a serem reconhecidas nesta edição serão Indústria, cuja escolhida para receber o
prêmio em 2020 é a Watanabe
Indústria e Comércio de Máquinas; no Agronegócio, a Chácara
Marujo; Prestador de Serviços,
que tem como premiado o Escritório Contábil Tiago; Comércio,
recebe o prêmio a Caramcar; e,
Frans Borg é o homenageado na
categoria Personalidade.
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EM JUNHO

PG recebe Festival Internacional de Xadrez
Divulgação

100 mesas de
Xadrez estarão
disponíveis para
competição

ATÉ SÁBADO

Grupo de Tabagismo está
com inscrições abertas

Da Assessoria
Ponta Grossa - Em uma
parceria envolvendo a Fecomércio e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de
Indústria, Comércio e Qualificação Profissional (SMICQP),
Ponta Grossa vai receber o Festival Internacional de Xadrez,
evento que quer divulgar a
modalidade esportiva em suas
expressões educacionais, culturais, competitivas, artísticas
e socializantes, reunindo enxadristas dos Campos Gerais e
de todo o Brasil. A realização
do Festival é do Centro de
Excelência em Xadrez.
Nesta semana, o secretário
da SMICQP, José Loureiro,
iniciou as tratativas em reunião
realizada com o secretário de
Esportes, Marco Macedo; o
presidente da Academia de
Letras do Paraná, Ernani
Buchmann; o enxadrista Jaime
Sunye Neto; e a gerente do
Sesc Estação Saudade, Mônica
Diniz.
De acordo com Loureiro,

Tratativas foram iniciadas nesta semana
a escolha para Ponta Grossa
sediar o evento partiu do presidente do Sistema Fecomércio
Sesc Senac PR, Darci Piana, e
que o Festival Internacional de
Xadrez vai fomentar a economia da cidade como um todo.
“Além de toda a importância
da prática esportiva, o evento
vai contribuir para a movimentação na rede de hotéis,
no comércio, nos estabelecimentos gastronômicos e no
turismo em geral, reforçando
a importância de Ponta Grossa
diante do cenário estadual”,

explicou.
O Festival Internacional de
Xadrez acontece entre 16 e 18
de junho, na Estação Saudade.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Esportes, em
torno de 100 mesas de xadrez
estarão disponíveis para o
campeonato. A expectativa da
organização é receber de 700
a 800 participantes de vários
lugares.
Ponta Grossa foi campeã dos Jogos da Juventude e
dos Jogos Abertos do Paraná
no ano de 2019, nos naipes

masculino e feminino. Por
isso, a Federação de Xadrez
do Paraná (Fexpar) reforçou
a escolha da cidade de Ponta
Grossa como sede.
“É importante ter esse tipo
de evento na cidade, pois possibilita maiores experiências
para os nossos atletas praticar
o xadrez e conhecer as equipes
de outras localidades, ainda
mais que o evento contará
com a participação de atletas
importantes do xadrez”, ressalta o secretário de Esportes,
Marco Macedo.

Carambeí - O grupo de
tabagismo, iniciativa da Prefeitura de Carambeí em conjunto
com o Governo do Estado está
com inscrições abertas até este
sábado (15), primeiro dia de
reunião. O intuito do grupo é
ajudar às pessoas que tem o
interesse de parar de fumar.
São 20 vagas disponíveis que
serão preenchidas de acordo
com a ordem de chegada.
O tratamento tem duração
de 3 meses e é composto por
reuniões em grupo e tratamento médico totalmente gratuito. Segundo a responsável,
Prescila Stremel, dentista da

Secretaria Municipal de Saúde,
o projeto existe há 10 anos e
já ajudou mais de 500 pessoas.
“Os benefícios do tratamento
podem ser vistos já no primeiro
mês. É possível perceber as
melhoras no fôlego, falta de ar,
olfato, paladar, entre outras”,
explica Stremel. A dentista
também conta que mais de 80%
das pessoas que passaram pelo
grupo pararam de fumar.
Este sábado acontece a primeira reunião do grupo às 8h30
da manhã no prédio da Odonto
Criança, na Avenida do Ouro, n°
1055. Para mais informações, o
número (42) 99119-7924.
Divulgação

Intuito do grupo é ajudar as pessoas que querem parar de fumar
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MUSEU DO GARIMPO EDMUNDO MERCER

Museu tem 90% das obras prontas
Divulgação

Investimentos
no Museu
somam mais
de R$ 250 mil

EM CARAMBEÍ

Esporte abre inscrições para
Torneio do Dia da Mulher

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Tibagi - Museu Histórico
Desembargador Edmundo Mercer Junior, localizado em Tibagi,
continua em obras. O local está
fechado para visitações desde
junho de 2018 quando iniciaram
os trabalhos para melhoria do
espaço. De acordo com a assesoria de imprensa da Prefeitura
de Tibagi, a reforma contemplará
a reestruturação e acessibilidade
do prédio histórico do município,
investimentos que somam mais
de R$ 250 mil.
A dúvida da população tibagiana é quando o local, mais
conhecido como ‘Museu do
Garimpo’ irá novamente abrir as
portas, já que o prometido em
2018 era que as obras fossem
concluídas em 150 dia. Nesse
tempo todo o museu contou
somente com a sala de pesquisas
acadêmicas aberta.
A redação do Página Um
News entrou em contato com a
Prefeitura Municipal, que informou através de sua asessoria que
três quesitos fizeram com que as

Da Assessoria

Reforma contemplará a reestruturação e acessibilidade do prédio
obras venham a atrasar. “Tivemos o período eleitoral em 2018
e tivemos que parar os serviços;
depois disso foram solicitados termos aditivos, como por exemplo a
troca de todo o detalhado do local
e por fim, o que também atrasou
bastante a obra foi que parte do
acervo do museu não pode ser
retirado de lá, o que fez com
que os trabalhadores tirassem os
objetos aos poucos, mudando-os
de sala”, comentou a assessoria.
Depois de todo o trabalho,
finalmente as obras agora estão
90% prontas. “Realizaremos a
última medição e falta apenas
montar todo o acervo nas salas

e arrumar o local. Em breve o
museu estará funcionando novamente e ainda mais bonito”,
disse a assessoria.
Entre os reparos feitos estão
a substituição total da cobertura,
troca de telhas e forro. No primeiro momento, a obra foi focada
nas melhorias de acessibilidade,
com a construção de rampas
frontais e banheiros adaptados
para portadores de necessidades
especiais (PNE).
Você sabia?
Neste ano o Museu do
Garimpo completa 33 anos de
existência e tem um acervo com

mais de 5 mil peças. O prédio foi
inicialmente construído para ser
o fórum da cidade em 1949.
O local foi adquirido pelo
município em 05 de março de
1905 para as instalações da
Prefeitura, Delegacia e Cadeia
Pública. No entanto, a primeira
construção precisou ser demolida em 1947 para abrigar o
Fórum, que permaneceu no local
até 1983.
Em 1985 passou definitivamente a hospedar o Museu Histórico, quando recebeu restauração
para conservar suas características históricas e permanece até os
dias de hoje.

Carambeí - A Secretaria
Municipal de Esportes irá realizar uma programação especial para o dia das mulheres,
8 de março. Será realizado um
quadrangular de vôlei e futsal,
corrida e caminhada de 3 km.
O público alvo são as mulheres
moradoras de Carambeí.
As inscrições para o torneio devem ser realizadas
entre os dias 17 de fevereiro
e 2 de março. Para realizar a
inscrição é necessário levar um
quilo de alimento não perecível
que será destinado para a rede
de combate ao câncer.
Para o secretário Municipal
de Esportes, Sérgio Luis de
Oliveira, a prática esportiva é
muito importante para a cidade
e “as mulheres no esporte de
Carambeí sempre nos representam bem em várias modalidades, então, em homenagens
a todas elas vamos promover
esse evento”.
As modalidades acontecerão nos seguintes horários, 8
horas da manhã começa com

Divulgação

Mulheres terão caminhada
e corrida no seu dia
a corrida e a caminhada de 3
km; às 8h30 acontece o torneio de vôlei e o futsal está
previsto para às 17h30.
A inscrição acontece na
própria Secretaria de Esportes, Rua das Granadas, n° 11.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO DARÁ MAIS SEGURANÇA

Novas câmeras começam a ser instaladas
Divulgação

Carnaval de
Tibagi será
mais vigiado
nesse ano
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi, através do Departamento de Tecnologia da Informação (TI), começou, nesta
semana, a substituição das antigas câmeras de monitoramento
por equipamentos mais modernos. Novas câmeras estão
sendo instaladas nas entradas
da cidade e em mais cinco pontos da sede do município. Esta
primeira parte contribuirá para
a segurança municipal já no
Carnaval. A ação faz parte do
projeto de monitoramento, que
será concluído após as festividades de momo.
Todos os equipamentos
foram adquiridos com recursos
próprios do município. O prefeito Rildo Leonardi garante
que o investimento beneficiará
a população. “Foram escolhidos pontos estratégicos para

Instalação começou a ser feita nessa semana

a instalação destas câmeras
de boa qualidade. Contamos
com o importante apoio da
Câmara Municipal e estamos
colhendo mais esse resultado
positivo”, disse.
As três principais entradas
do município estão recebendo
câmeras com sistema LPR,
capaz de identificar placas de
veículos roubados. De acordo

com o fabricante a chance de
identificação com a precisão
correta de placas com veículos a uma velocidade de até
70km/h é de até 96%.
Com o modelo speed dome,
serão substituídas cinco, antes
do Carnaval. Uma na Praça 18
de Março, outra na esquina da
Rua Herbet Mercer com a Rua
Frei Gaudêncio; mais outra

na esquina da Rua Frei Gaudêncio com a Avenida Manoel
das Dores; uma na esquina da
Rua Herbert Mercer com a
Rua Machadinho e uma próxima a Rodoviária Municipal.
A expectativa é que, se houver
tempo, é que mais uma seja
instalada na esquina rua Irineu
Gobbo com a Avenida Manoel
das Dores.

Durante as festividades
de carnaval a Prefeitura irá
ceder uma sala especial para
a Polícia Militar realizar o
monitoramento das imagens
captadas.
O gerente de TI da Prefeitura, Márcio Lara, relatou
que os equipamentos antigos
estavam defasados. “As câmeras da Prefeitura não estavam
funcionando adequadamente.
Por serem antigas, travavam
muito. Agora estamos instalando e implantando um novo
sistema, com um software
de qualidade internacional”,
explicou.
Projeto de Monitoramento
Após o Carnaval serão instaladas câmeras em mais oito
pontos da sede e também nos
distritos de Alto do Amparo e
Caetano Mendes e na localidade de São Bento.
O
investimento
com
recurso próprio para aquisição das câmeras foi de R$
324.361,54. Com o financiamento com o Banco do Brasil foram pagos a instalação,
a mão de obra e o novo software.

Prefeitura inicia
obras na rede de
abastecimento
Carambeí - As comunidades rurais Catinha e Campina do
Jotuva, em breve terão água tratada em suas residências. A ligação das casas de tratamento até
as caixas d’água que abastecerão
as residências estão na fase final,
com expectativa de mais de 40
dias para o término dessa etapa.
As associações de moradores já
constituídas nas duas comunidades serão as responsáveis pelas
ligações até as moradias e também pela manutenção de toda
estrutura.
As obras de construção das
casas de tratamento e a interligação até as caixas d'águas são custeadas pela Prefeitura Municipal
de Carambeí, e a perfuração dos
poços artesianos realizadas pelo
Instituto das Águas. A canalização da água até as moradias é de
responsabilidade das Associações
de Moradores, bem como os custos para manutenção da rede de
abastecimento e de tratamento.
No total serão beneficiadas
mais de 50 famílias nas duas
comunidades.

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

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!
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1979 - Inauguração da Tv Guaíba, de
Porto Alegre;
1980 - A Rede Tupi fecha suas portas para
sempre;
1980 - Inauguração da Tv Pampa, de Porto
Alegre;
1980 - Inauguração do SBT;
1983 - Inauguração da Rede Manchete;
Década de 80 - transmissões ao vivo via
satélite;
Década de 90 - surge a tv por assinatura
Década de 2000 - surge a tv digital
Década de 2010 - ......
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marciais
1950 - Inauguração da Tv Tupi, de São Paulo;
1954 - Inauguração
da
Tv
Record,
de
São
Paulo;
BANCO
68
1959 - Inauguração da Tv Piratini, de Porto Alegre;
1962 - Inauguração da Tv Gaúcha, de Porto Alegre;
Década de 60 - surge o VT (video tape);
1965 - Inauguração da Tv Globo, do Rio de Janeiro;
1969 - Inauguração da Tv Difusora, de Porto Alegre;
1969 - Primeira transmissão em rede ao vivo, o
Jornal Nacional, da Tv Globo;
1972 - Primeira transmissão a cores da tv brasileira
feita pela Tv Difusora, de Porto Alegre, com a Tv Rio;
1973 - Transmissão da novela O Bem-Amado, a
primeira totalmente a cores produzida pela Tv Globo;

Profissional como
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Tribunal Superior do
Trabalho (sigla)

Terminar
a costura
Tema de
biografias

Baixar os
preços

CA R
O
S
C
B A

(?)
noturna:
boate

Libra: A Lua transitando
em seu signo pede atenção especial com acordos, assinatura de
contratos e de documentos: faça
o que for preciso com calma, leia
tudo o que vai assinar e e dê atenção aos mínimos detalhes. Além
disso, defenda seus interesses e
seus direitos.
Escorpião: Seja maleável
com os mais velhos e com as
crianças e não fique criando problemas por qualquer motivo. O
astral continua favorável para tratar de emprego e negócios sérios
e grande. Na vida financeira e
profissional, não se atropele e
resolva um assunto por vez.

depois. Você terá mais força e
mais coragem para enfrentar os
adversários, mas em vez de brigar
procure dialogar, fazer acordos e
assinar documentos que garantam
os procedimentos futuros.

Sagitário: Tenha calma e
paciência e deixe que as horas
possam levar as energias negativas e trazer energias positivas
para substituí-las. Não se precipite em qualquer decisão, pondere e trabalhe a sua teimosia.
A tarde tudo vai fluir com mais
facilidades.

Câncer: Sextou e uma coisa
muito boa pode acontecer hoje no
setor financeiro: pode ser a conclusão de um negócio ou acordo
que vem se arrastando por muito
tempo. Pode ocorrer também viagem ou a mudança tão sonhada.

Capricórnio: Seus projetos
e seu trabalho estão caminhando
muito bem. Mas o clima na família não está propício, faça tudo
com calma e ponderação. O dia
reflete algumas resistências emocionais.

Leão: Você também precisa
dar atenção à própria saúde e
continuar o tratamento médico
ou dentário que vem fazendo. E
se você ainda não foi ao médico,
é hora de ir e de levar suas necessidades relacionadas à saúde a
sério. Não deixe suas responsabilidades em mãos de terceiros.

Aquário: No trabalho, falar
de menos é melhor do que falar
demais e se complicar ou se
comprometer com superiores e
patrões. Saiba ouvir e observar
com calma tudo o que acontece.
Além disso, no trabalho, seja
menos intolerante ou radical e
saiba cativar os superiores.

Virgem: Alguém vai facilitar
o seu trabalho, inclusive as tarefas
mais difíceis. Nas finanças, pague
o que deve no tempo certo e ajustado para não colocar em risco
seu crédito. Os astros adiantam
que na próxima semana vai haver
entrada de dinheiro súbita.

Peixes: Seus interesses
financeiros e de trabalho estão
em transformação: coisas acontecem agora ou vão demorar algum
tempo. Por isso, hoje você terá
que tomar decisões importantes.
Lute por aquilo que for justo, pelo
que você tem direito e insista.
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CIVIL AGUARDA LAUDO PARA INQUÉRITO

Causa de morte de rapaz é mistério
Divulgação

Rapaz não
apresentava
sinais de
violência
no corpo

MALANDRAGEM

Conto do Paco faz mais
três vítimas na região
Divulgação

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Caso do rapaz encontrado
morto dentro de casa, na terçafeira (11), em Castro, continua
sendo uma incógnita para o setor
de Investigação da Polícia Civil,
de Castro. A redação do Página
Um News entrou em contato
com o policial responsável pela
investigação do caso e ele afirmou que “somente o laudo de
necropsia apontará a causa da
morte”.
Identificado pelo Instituto
Médico Legal, como Jean Erisson Matos dos Santos, 29 anos,
o rapaz foi encontrado já sem
vida dentro da sua própria moradia, localizada na rua Humberto
Mendes do Prado, Jardim Ara-

24ª EDIÇÃO

Operação Serra
Segura é realizada
A PRF realizou na terça-feira
(11) a 24ª edição da Operação
Serra Segura no Posto PRF Guará.
Essa operação que contou com a
participação de PRFs da delegacia de Ponta Grossa, envolvendo
oito policiais, é parte importante
da estratégia da PRF para redução
do número de acidentes envolvendo
veículos de carga. Ela objetiva
conscientizar os motoristas e proprietários sobre a importância da
manutenção dos veículos a fim de
evitar que defeitos mecânicos possam ser a causa de acidentes.
Após abordado, os policiais
fazem a fiscalização do veículo,
motorista, notas fiscais e carga,
enquanto equipes de mecânicos
da concessionária fazem uma
de segurança como sistemas de
freios, iluminação, sinalização,
suspensão e direção, que, em
caso de falhas podem causar acidentes graves. Enquanto isso, os
motoristas e passageiros são convidados a assistir palestra sobre
segurança no trânsito.
O que chamou a atenção foi
o alto percentual de veículos com
algum tipo de problema, chegando
a 66,6%. Nesta edição, 70 veículos
e 73 pessoas foram fiscalizados,
além de 66 testes de bafômetro.
Os principais problemas encontrados foram pneus (29,1%); freios
(27,8%); e tacógrafo (16,6%).
Vinte e oito veículos tiveram o
CRLV recolhidos para regularização dos problemas encontrados
e quatro veículos ficaram retidos
por comprometer a segurança, por
problemas de documentação e por
excesso de peso.

PLANO DEU ERRADO

Assaltante
apanha de vítima
Jaguariaíva - Assaltante
precisou de atendimento médico
depois de levar um ‘paulada’ na
cabeça da própria vítima. O caso
aconteceu na noite de terça-feira
(11) em Jaguariaíva.
Conforme a Polícia Militar
que atendeu a ocorrência, a vítima
chegou em casa e se surpreendeu
com um homem que estava dentro
de sua residência e tentava furtar
objetos do local.
Armado com um facão, o criminoso tentou agredir a vítima,
mas o morador conseguiu escapar e acertou um pedaço de pau
na cabeça do criminoso.
Diante dos fatos a PM foi
acionada juntamente com o
socorro médico.

Situação foi registrada na rua Humberto Mendes do Prado, Jardim Arapongas

pongas
Informações
repassadas
pelos policiais na data da morte
contam que o achado de cadáver foi registrado por volta das
13h30; quando os policiais chegaram Jean estava deitado na
cama. “Ele estava deitado, sem
marcas de agressão. Tinha apenas um copo com água ao lado
do corpo. Ele estava também

com a camisa aberta”, contou o
superintendente da Polícia Civil,
Ricardo Santos.
No mesmo dia o corpo foi
encaminhado ao IML de Ponta
Grossa para autópsia. O resultado deve sair entre 30 dias. “O
laudo da perícia irá esclarecer a
causa da morte e por enquanto
não há informações sobre o
que teria provocado a morte do

rapaz. O inquérito está aberto,
iremos ouvir algumas pessoas,
mas por enquanto a investigação
está parada”, afirmou a polícia.
A redação perguntou se
o rapaz tinha passagens pela
polícia ou se era envolvido com
algum crime, mas os policiais
não responderam essas informações para que a investigação não
seja prejudicada.

VÍTIMA ERA UMA CRIANÇA DE QUATRO ANOS

Condenado por estupro é preso
Divulgação

Polícia Civil de Castro,
através do setor operacional, deu cumprimento a mais
um mandado de prisão em
ação condenatória de oito
anos, pela prática do crime
de estupro de vulnerável. O
que mais chocou a polícia e
populares é que a vítima era
uma criança de quatro anos
na época (2017) em que o
crime aconteceu.
A prisão do autor ocorreu no final da tarde de
terça-feira (11), no em uma
casa do bairro Vila Rosário.
No dia, os policiais civis
que participaram da ação,
ressaltaram que a superintendência da 43° Delegacia Regional de Polícia vem
cumprindo com extremo
rigor as decisões judiciais.
O condenado, que não
teve o nome revelado, deve
permanecer à disposição da
Justiça na Cadeia Pública
de Castro. “Você, cidadão
de bem, que tem conhecimento de crime desta natu-

Golpe é aplicado mais vezes que pensamos
Pelo menos três pessoas
caíram na história do ‘Conto
do Paco’ nos últimos dias na
região dos Campos Gerais.
A Polícia Militar atendeu as
ocorrências e os casos foram
repassados para Polícia Civil.
Inquéritos foram abertos e as
investigações iniciaram.
O último caso foi registrado
na manhã de quarta-feira (12).
Uma idosa foi enganada no
golpe do bilhete premiado. De
acordo com a PM, o caso ocorreu avenida Dom Pedro II, no
bairro Nova Rússia em Ponta
Grossa.
A mulher, de 77 anos, que
não teve o nome identificado
foi abordada por duas mulheres
que diziam estar com um bilhete
premiado. As criminosas alegaram que não poderiam ficar
com o prêmio e ofereceram o
bilhete para vítima em troca de
uma recompensa.
A vítima entregou o dinheiro
para as mulheres e depois descobriram que cairam no golpe.
As duas mulheres fugiram logo
em seguida e ainda não foram
localizadas.
Já, o segundo registro ocor-

reu em Carambeí, na avenida
do Ouro, por volta das 10h30
de terça-feira (11). Segundo a
polícia, um homem, de 54 anos,
estava saindo de uma agência bancária quando achou um
envelope com dinheiro. Ele foi
abordado por uma pessoa que
disse que tinha R$ 10 mil nesse
pacote e que a vítima poderia
ficar com uma parte.
O homem teria que entregar
a carteira dele como garantia e
se dirigir até um endereço para
receber a recompensa.
O homem foi até o local indicado e constatou que não havia
ninguém, foi então que acionou
a PM para registrar o golpe.
No mesmo dia, em Jaguariaíva, na Praça Central, às
14 horas. Uma mulher, de 64
anos, foi abordada por um
homem quando estava saindo
do banco. E com a mesma
história da vítima anterior, do
envelope com dinheiro encontrado no chão, a idosa entregou
sua bolsa com dinheiro e cartões para o criminoso.
Somente depois de um
tempo constatou que não iria
receber recompensa.

ARMAMENTO E TIRO

Guarda Municipal participa
de qualificação em Castro

Prisão foi realizada pelo setor operacional da Polícia Civil
reza, pedimos que denuncie
e ajude a proteger nossas

crianças”, destaou a Polícia
Civil.

Divulgação

UM FOI PRESO

PM apreende arma e munições
Na noite de terça-feira
(11) a equipe da Polícia Militar realizou abordagem em
uma boate, localizada às margens da Rodovia PR 151, em
Castro, e no local apreendeu
uma arma de fogo calibre 38,
em posse de um dos frequentadores do local.
Além da arma, munições de
calibre 32 e 38 também foram
encontradas durante busca no
veículo do suspeito, uma Land
Rover, placas da cidade de
Jaguariaíva.
Diante dos fatos, o abor-

Divulgação

Arma estava com o suspeito e munições escondidas no carro
dado foi preso e conduzido
para Delegacia de Castro para

as medidas pertinentes ao
caso.

MORTE ACIDENTAL?

Jovem de PG encontrado morto
Ponta Grossa - Diego
Renato Levandoski que estava
desaparecido desde domingo
(9) foi encontrado morto no
Rio Piçarras, em Santa Catarina. O rapaz era morador de
Ponta Grossa, do Jardim Paraíso, e estava na cidade litorânea a trabalho.

“

Todos os GM de Castro atualmente contam com porte de arma

Divulgação

De acordo com informações
da Polícia Militar, o corpo foi
encontrado às margens do rio
e a suspeita é de que a morte
foi acidental.
O corpo foi encaminhado
para o Instituto Médico Legal
de Camboriú para exames de
perícia.

Na última semana a Guarda
Municipal de Castro participou
de mais uma Qualificação Anual,
prática exigida pela Polícia
Federal. Durante todos os dias,
a Promotoria de justiça, Polícia
Militar, Bombeiros e Prefeitura
Municipal se fizeram presentes
com aulas, cursos e palestras.
O programa de qualificação
acontece uma vez por ano, onde
também é realizado Instrução de
Armamento e Tiro. “Os guardas
passaram por revisões de montagem e desmonte de armas e
também praticaram tiros com
revólver calibre 38, pistola 380
e escopeta calibre 12”, contou
o responsável pela Diretoria
de Segurança Pública, Antônio
Sérgio Moreira.
De acordo com o diretor, o
curso foi dividido em duas partes. A parte teórica, na Sede da
Diretoria de Segurança Pública,
antiga Câmara e a parte prática
no Estande de Tiros Bella Ima-

Os guardas
passaram por
revisões de
montagem e
desmonte de
armas (...)

gem.
“Além da qualificação estar
dentro da legislação, vemos a
grande importância desse treinamento. Acontecendo esse tipo
de programa você acaba dando
nova vida ao guarda, mostrando
pra ele Direitos e Deveres e
principalmente o Tiro, para que
estejam prontos para qualquer
confronto”, descreveu o diretor
Sérgio Moreira.
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
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Sábado (15) é dia
de parabenizar o
garotão Guilherme
Franco que comemora 12 anos. Na
foto com a sua mãe
Liriane Aline Franco
na Praia da Costa,
em Vila Velha (ES)

Divulgação / Fabiana Guedes

Monique
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

A bela
Monique
Essig Feijó
Gaião recebe
cumprimentos
no dia 19 de
fevereiro, pela
chegada
dos seus 19
anos. Muitas
felicidades!
Divulgação

Divulgação / Cresol Castro

Divulgação

14/02

Aldo Mikaele
Maria Luiza Baniski
Vinicius Vieira, Sofia Voss

Destaque para Sandro
Machinski, coordenador
regional da Cohapar em
Ponta Grossa (esq), com os
prefeitos de Jaguariaíva, José
Slobodá e de Carambeí,
Osmar Blum, na posse do
presidente da AMCG

Janete e Ferdinand Vander Vinne, presidente da Sicredi Campos Gerais. Janete, neste
domingo (16) será muito cumprimentada
pelo seu aniversário. Parabéns!

A Cresol Castro, na sexta-feira (7) realizou a entrega de um dos
prêmios da Campanha de Captação e Poupança ao Sr Orlando
Stresser. Ficamos felizes e agradecemos ao cooperado pela confiança
Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

15/02

Thainá Carneiro
Cristiane Matos
(Câmara de Carambeí)

16/02

Maria Alice Costa Leal
Leandro Moura, Luiza WuaO dia 17 de fevereiro será
den, Dra. Grazielle
Câmara de Carambeí especial para Luciana

17/02

Maria Luiza Brandes

Ranelli Weigel Rebonato,
sra. Evandro Rebonato, que
irá comemorar mais um
ano de vida. Felicidades!

O mais antigo cartorário do país, Oficial
de Registro de Imóveis, Sr. Albino Schultz,
completa no próximo dia 18, seus 89 anos
de idade, ainda no exercício do cargo

A Consulta Pública que tratou do Contorno Norte, trouxe a Castro
na tarde de quarta-feira (12) o secretário de Estado Infraestrutura
e Logística, deputado federal licenciado Sandro Alex (3º). Na foto
ele divide as atenções com o vereador Herculano da Silva,
Marcos Bertolini, ex-prefeito Reinaldo Cardoso, Paulo Bertolini
e José Lupion Neto, na Câmara Municipal

