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Divulgação

CARAMBEÍ TEM CASO SUSPEITO

Dengue
deixa a região
em alerta
A cidade de Carambeí registrou nessa semana o primeiro caso suspeito de
dengue no município. Trata-se de um homem, morador do Bairro Boqueirão, que
procurou pelo Centro Municipal de Saúde, na quarta-feira (19), apresentando
os sintomas de infecção pelo vírus. “Ele buscou por uma consulta normal, porque estava sentindo dores no corpo, náusea e com febre”, descreve a inspetora
sanitária e coordenadora municipal de combate a endemias, Adriana Fernandes
de Oliveira.
Segundo a coordenadora, após a coleta de sangue do paciente, o material foi
enviado para análise, e, o resultado do exame leva cerca de uma semana para
ficar pronto. “Não são descartados outros tipos de doença, mas nesse caso é
feita a notificação e um laboratório terceirizado aqui do município faz a coleta,
que é encaminhado para o Laboratório Central do Paraná (Lacen), em Curitiba.
Os resultados saem em aproximadamente uma semana”, explica ela. página 5

PICO será nos finais de tarde

fiscalização

PRF lança
Operação
Carnaval 2020

iNSPETORA sanitária e coordenadora municipal de combate a endemias,
Adriana Fernandes de Oliveira, mostra as larvas trazidas pelas agentes

ratinho JUNIOR formaliza concessão

Grupos definidos
para animar as
tendas no
Carnaval de Tibagi

Divulgação

Polícia Rodoviária Federal
(PRF) lança a Operação Carnaval 2020 à zero hora desta
sexta-feira (21) em todo o
país. Com duração de seis
dias, a operação termina às
23h59 de quarta-feira (26).
Entre os focos da fiscalização da PRF estão condutas
irregulares como embriaguez
ao volante, ultrapassagens
proibidas, transporte seguro
de crianças, motociclistas e o
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uso do celular.

casa da criança celebra 25 anos

Divulgação
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Grupo chinês
conhece
potencialidade
de tibagi
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Radialista Cléo
morre aos 68 anos
ao sofrer
AVC HemorrÁgico
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Ratinho Junior assina contrato de concessão do Parque Estadual Vila Velha

MISSA de Ação de Graças foi celebrada

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou na quarta-feira (19) o
contrato de concessão de áreas do Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa,
para a empresa Eco Parques do Brasil S/A. O grupo vai investir em serviços de
apoio à visitação, turismo sustentável e recreação. O prazo de exploração é de
trinta anos. A gestão ambiental segue de responsabilidade do Governo. página 3

A Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Quilici completou 25
anos de existência no último dia 31 de janeiro. Para comemorar o ‘Jubileu de
Prata’ da instituição, que atende mensalmente a 300 crianças, adolescentes e
jovens, uma Missa em Ação de Graças foi celebrada na Igreja Matriz de São
página 5
Judas Tadeu, na manhã de domingo (16).		

por 8 votos a 5

Divulgação

Divulgação

Legislativo derruba veto de Moacyr
Divulgação

Proposta diferente

vereador Gerson Sutil

cristãos católicos

proposta

Festa e retiro
Gerson defende
fazem carnaval Contorno
ser diferente
Sul no BID
Se divertir sem excessos,
sem perder o senso de responsabilidade e viver a ‘folia’ de
dentro pra fora, olhando para
o Alto, incentivando e propagando aquilo que é bom e
verdadeiro. Essa é a proposta
para os Cristão católicos terem três dias de alegria plena
página 6
e duradoura.

Um dos vereadores mais
atuantes do legislativo castrense, vereador Gerson Sutil
aproveitou a presença do secretário de Estado Infraestrutura e
Logística, Sandro Alex, quando
da realização da Consulta Pública, e solicitou na Câmara a
inclusão da obra do Contorno
Sul, no BID.
página 3

Em sessão ordinária realizada na noite desta segundafeira (17), por oito votos a
cinco, o Plenário da Câmara
Municipal de Castro derrubou o veto parcial do prefeito
Moacyr Elias Fadel Junior

(Patriota) ao Projeto de Lei
149/2019. De autoria do Executivo, a proposição autoriza
a venda de faixas de terrenos,
pertencentes ao patrimônio público municipal, consideradas
página 4
“inservíveis”.

na construção civil

Indicadores sinalizam crescimento
Divulgação / Renato de Oliveira

SIRLEI foi um dos vereadores que voltou

POLÍCIA CIVIL ALERTA PARA O GOLPE DO ALUGUEL NO CARNAVAL
página 8

Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – divulgou os indicadores de mercado. A pesquisa realizada em parceria com a FIPE destaca os números do segmento imobiliário
no Brasil, entre os meses de janeiro a novembro do último ano.
Segundo a pesquisa, foram lançadas mais de 92 mil unidades
página 7
na construção civil em todo o país.
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EDITORIAL

A DENGUE MATA
Campanhas e mais campanhas sobre a Dengue e de pouco adianta, se não
eliminar os criadouros do mosquito, e para isso consciência e bom senso são
importantes.
No Paraná são mais de 26 mil casos confirmados, mais de 20 mortes e os
números só aumentam, o que deixa o estado em alerta de epidemia. O mosquito
transmissor anda rondando a nossa região e novos casos são registrados.
O Aedes aegypti é o mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. A fêmea deposita até 100 ovos nas paredes internas de recipientes com
água acumulada, e precisa de sangue humano para maturação de seus ovos.
Os sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. A doença pode evoluir
para uma forma mais grave e ocasionar sangramento na pele, mucosas, órgãos
internos e até levar à morte.
Mas, tudo isso, todos já sabem, e mesmo assim continuam deixando acumular
água em vasos, canteiros, pneus velhos e por aí vai.
Não esperemos as pessoas ao nosso lado morrerem, crianças nascerem com
deficiências para tomarmos atitudes. É sempre bom lembrar: Dengue mata!

ERRAMOS

Sandro A.
Carrilho

Na edição 3325, de 18 a 20 de fevereiro de 2020, matéria
Moacyr Fadel recorre da inelegibilidade', capa, escrevemos a
palavra 'inelegibilidade' de forma errada, o que corrigimos agora.

que jamais romperia com o seu
amigo prefeito, seguem juntos.

TIRANDO DA GAVETA
A inelegibilidade do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
mexeu com os sonhos de
muita gente nessa semana. Até
mesmo quem já tinha colocado
na gaveta a pretensão de disputar a eleição municipal para o
cargo de prefeito, animou-se.

E O VICE II?
Um político que sempre
segue a cartilha de Moacyr é
o vereador Gerson Sutil. Autor
de projetos importantes, como
o do Código Tributário, ele se
encorajou na Consulta Pública
e pediu para que o secretário
de Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex, inclua o Contorno
Sul no programa do BID. Uma
reunião com o secretário deverá
acontecer após o carnaval.

ALIADOS DEFENDEM
Aliados de Moacyr dizem
que não, que a situação será
revertida e o alcaide disputará
o seu quarto mandato com as
bençãos do judiciário, mesmo
que sub judice.

Informe Publicitário

****
Na mesma edição, só que na coluna Sandro A. Carrilho, publicamos de forma errada a construção do texto da nota 3ª Instância. No
início do conteúdo escrevemos 'Há oito meses da eleição (...)' e na
verdade por se tratar de tempo futuro a construção deve ser escrita
sem o 'H' e o 'acento agudo'. Desta forma o correto é 'A oito meses
da eleição (...)'.

DE

Ana Flávia
Parabéns, por mais
um dos seus melhores
momentos da sua juventude e por comemorar
a sua graduação em
Ciências
Farmacêuticas e receber a honrosa
homenagem de melhor
aluna da turma, durante
cinco anos.

****
Também na edição nº 3321, de 04 a 06 de fevereiro de 2000,
na Coluna Olho Vivo, colocamos erroneamente que "Os fundos do
Condomínio Vivace virou depósito de lixo, em plena luz do dia. A
cena foi flagrada na manhã de terça-feira (28 de janeiro). Como
se fosse a coisa mais normal, o motorista despejou em um terreno
carga de lixo que trazia, sem que ninguém fizesse nada". Na verdade
não era lixo e sim entulhos para o aterro de uma construção. Desta
forma, retificamos o erro.

NA CONSULTA
Aliás, foi na própria Consulta Pública que o vereador
acabou sendo sondado por grupos políticos da cidade. Mesmo
tendo um vice de peso, Moacyr
precisa abrir horizontes e analisar melhor o cenário.

E O VICE?
Um assunto que é sempre
deixado paea depois, é a figura
do candidato a vice-prefeito. Nas
três primeiras eleições vitoriosas
o nome foi o de Alvaro Telles.
Escolhido pela lealdade e por-

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

MAIS UMA VEZ PARABÉNS !!!

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

Resenhas rápidas e radicais
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A libertação
do Patrimônio
da Humanidade: o novo ideal religioso e patriótico!
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Temperatura
25

Umidade

ºC

16 ºC

97%
52%

20

ºC

13 ºC

96%
77%

Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado.

Domingo
23/02

21

ºC

12 °C

91%
72%

Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens.
Noite com muita nebulosidade.

24/02

REDAÇÃO

Clima

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

Segunda
Afiliado a
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Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
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21/02 - Data Festiva do Exército

22

ºC

14 ºC

93%
72%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 20/02/2020
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PARQUE DE VILHA VELHA EM PONTA GROSSA

Ratinho Junior formaliza concessão
Divulgação

Governador
chama Vila
Velha de 'joia
dos paranaenses'

HOMENAGEM
Autor da lei que estabelece uma faixa de segurança para plantio próximo às redes elétricas, o deputado Hussein Bakri (PSD)
foi homenageado pela Copel. O presidente da companhia, Daniel
Slaviero, e o diretor de distribuição, Max Orfali, entregaram uma
placa de reconhecimento por garantir “mais segurança e qualidade no fornecimento de energia à população do Paraná, o que
se traduz no desenvolvimento do estado”. O chefa da Casa Civil,
deputado Guto Silva (PSD), acompanhou a homenagem.

Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior assinou na quartafeira (19) o contrato de concessão de áreas do Parque Estadual
Vila Velha, em Ponta Grossa,
para a empresa Eco Parques do
Brasil S/A. O grupo vai investir
em serviços de apoio à visitação,
turismo sustentável e recreação.
O prazo de exploração é de trinta
anos. A gestão ambiental segue
de responsabilidade do Governo.
A licitação selecionou a proposta economicamente mais vantajosa ao Estado: o investimento
na estrutura deve ser de mais de
R$ 15 milhões e a empresa ofereceu repasse de 15,2% da receita
bruta operacional aos cofres
públicos em troca da exploração
comercial.
Ratinho Junior afirmou que
a concessão possibilita apresentar uma joia dos paranaenses a
turistas de todo o mundo. “Estamos colocando Vila Velha entre
os destinos mais importantes do
mundo. A iniciativa privada fará
o investimento em infraestrutura,
com a participação do Estado na
gestão ambiental. Esse modelo
faz de Ponta Grossa um modelo”,
disse o governador. “É um passo
gigante em prol do turismo, nos
moldes da gestão das Cataratas
do Iguaçu, que bate recordes de
visitantes todos os anos”.
Os investimentos em turismo,
destacou o governador, atendem
um anseio da sociedade paranaense. “Vila Velha precisava dar
esse salto. Turismo é o deslocamento de Produto Interno Bruto
para o nosso Estado. Estamos
criando um ambiente mais organizado para os atrativos do Paraná”,
acrescentou.
Paralelo a essa concessão,
disse Ratinho Junior, o Governo
do Estado fará mais investimentos em infraestrutura. Como
exemplo, ele citou a nova conexão
aérea de Ponta Grossa com São
Paulo e Foz do Iguaçu, rota que
conecta dois dos principais destinos turísticos do Estado.
Política pública
O Instituto Água e Terra
(IAT), vinculado à Secretaria
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, segue sendo o
órgão responsável pela política
pública do parque, pela gestão
do contrato e pela conservação
da biodiversidade. Um grupo de
trabalho vai monitorar e acompanhar o cumprimento das medidas
que vão garantir a preservação de
toda a área.
A licitação foi precedida de
roadshows (exposições itinerantes), estudo de viabilidade econômica e ambiental, audiências
públicas e uma consulta pública
online.

Divulgação

Ratinho Junior assina contrato de concessão de áreas do Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa
“O Estado deixa de gastar R$
4 milhões por ano e passa a arrecadar milhões. O meio ambiente
e a pesquisa ganharão muito porque a empresa patrocinará esse
cuidado. Quem usa cuida. Vila
Velha subirá de patamar, como
o seu entorno. Ponta Grossa vai
alavancar o turismo da região”,
afirmou Márcio Nunes, secretário estadual de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo.
Segundo o presidente da
Paraná Turismo, João Jacob Mehl,
a concessão dita o ritmo de uma
visão de longo prazo para melhorar a infraestrutura dos parques
estaduais. “É um momento histórico e a expectativa é a melhor
possível. Precisamos aumentar o
número de turistas estrangeiros
no Estado”, destacou.
O prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel, citou investimentos pesados em infraestrutura e a
possibilidade de um tíquete único
de visitação em Vila Velha e nas
Cataratas do Iguaçu, a partir da
nova conexão aérea. “Vila Velha é
uma das maiores belezas do nosso
País. O turismo do Estado passa
por uma grande transformação e
Ponta Grossa é parte desse movimento. A região tem muitas atividades que serão melhoradas nos
próximos anos”, complementou.
Sandro Alex, secretário de
Infraestrutura e Logística, complementou que a concessão
consolida a convergência de interesses do Governo do Estado e da
sociedade civil. “É um parque histórico, mas também atual. Temos
uma grande expectativa com ele.
É parte da construção do Estado
mais inovador do País”, disse.
O ecoturismo que será praticado em Vila Velha cresce entre
15% e 25% ao ano, segundo o
Ministério do Turismo. Em todo o
mundo, 10% dos turistas buscam
esse tipo de atração.
O que será feito
O plano de trabalho da Eco
Parques indica implementação de
diversas atividades como campo
de desafio, balonismo, arvorismo,
tirolesa, atividades aquáticas
(caiaque, stand up paddle, pedalinho e snorkeling), mountain bike,

entre outras. Também haverá
novas estruturas aos visitantes
como lanchonete, centro interativo e loja de conveniência, além
da reestruturação da infraestrutura do local, de um sistema de
controle de acesso e de programação educacional/cultural.
A Eco Parques identificou
potencial de implementação
de hospedagem tipo camping,
glamping e motorhome; aluguel
de bicicletas, inclusive elétricas;
novos mirantes para contemplação das fendas e formações
rochosas, associados a elementos
mais modernos de interpretação
e sinalização visual; novos decks
para contemplação de cachoeiras;
e novos equipamentos voltados a
atividades de aventura, como tirolesa e ponte pênsil sobre Furnas.
Segundo o projeto, 11 mil veículos passam por dia na frente de
Vila Velha nos dois sentidos.
A concessão prevê novos
espaços de descanso e recreação
infantil; instalação de lâmpadas
de LED e controle de acesso;
repaginação elétrica, hidráulica,
de tratamento de esgoto e de
segurança; reforma e novo mobiliário nos espaços existentes; restauração das trilhas e mirantes; e
eventos e festivais de cunho pedagógico, cultural e de incentivo ao
turismo.
“Vila Velha é um ícone do
Estado. Queremos visitação com
conservação, trazer pessoas do
Paraná, do País e do mundo
para o parque”, afirmou Carlos
de Mello Guimarães, diretor-executivo da Eco Parques. “Vamos
trabalhar com as Furnas para
que elas voltem a ter aquele interesse do passado, entender como
deixar a trilha dos Arenitos mais
atrativa, trabalhar com observação e também novos atrativos“. A
Eco Parques também administra
o Parque Capivari, em Campos
do Jordão (SP).
Próxima etapas
A partir da assinatura do
contrato, a empresa terá 30 dias
para apresentar planos operacionais. Com a aprovação do IAT,
nos próximos 60 dias, em gestão
compartilhada, começa a transi-

ção. Depois de 90 dias a administração dos espaços concedidos
passa para a empresa. Confira
AQUI as etapas do processo de
concessão.
Lei
A concessão de Vila Velha só
foi possível depois da aprovação
de uma lei proposta pelo Governo
do Estado e que autoriza a concessão e exploração de uso, total
ou parcial, de áreas comuns nos
64 parques estaduais e nas unidades de conservação. A medida
é importante para fomentar o
turismo e gerar novos atrativos
no Paraná em parceria com a iniciativa privada. O objetivo é promover eficiência e qualidade de
gestão, e potencializar o turismo
sustentável.
Parque
O Parque Estadual de Vila
Velha foi criado em 1953 para
preservar as formações de arenito
e os campos nativos do Paraná.
Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual em
1966, tem mais de três mil hectares, vinte quilômetros de trilhas
e diversas atrações, entre elas os
Arenitos, Furnas e a Lagoa Dourada. O parque também preserva
importantes animais da fauna
brasileira, como o lobo-guará,
bugio-ruivo, tamanduá-bandeira,
jaguatirica e aves como a águiacinzenta, papagaio-de-peito-roxo,
galito, caminheiro-grande e noivinha-de-rabo-preto. São cerca de
65 mil visitantes por ano.
Presenças
Estiveram
presentes
na
assinatura os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do
Governo), Plauto Miró e Emerson Bacil; o diretor-presidente
do DER-PR, Fernando Furiatti;
o diretor-presidente da Agepar,
Omar Akel; o diretor-presidente
da Invest Paraná, Eduardo Bekin;
o diretor-presidente do Instituto Água e Terra, Everton Luiz
Costa; o secretário de Turismo
de Ponta Grossa, Edgar Hanpf; e
lideranças empresariais de Ponta
Grossa.

PROPOSTA DE GERSON SERÁ LEVADA AO SECRETÁRIO SANDRO ALEX

Vereador defende Contorno Sul no BID
Divulgação

Da Redação
Um dos vereadores mais atuantes do legislativo castrense,
vereador Gerson Sutil aproveitou a presença do secretário de
Estado Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, quando da
realização da Consulta Pública,
e solicitou na Câmara Municipal
a inclusão da obra do Contorno
Sul, em Castro, no programa de
investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Entende Gerson que a
obra possa ser custeada pelo
banco. "Deixamos pré-agendando uma visita a Curitiba, na
sede da Secretaria de Estado

Agenda com Sandro Alex deve acontecer após o carnaval
Infraestrutura e Logístíca, para
levarmos em mãos ao secretário Sandro Alex um pré-projeto

formatado pela cooperativa
Castrolanda em conjunto com
produtores rurais do município",

frisou o vereador que é reponsável por matérias importantes na
Casa de Leis, como a revisão do
Código Tributário do Municipal,
Plano Diretor e Uso de Ocupação de Solo.
Descreve Gerson como sendo
de grande importância o investimento no Contorno Sul, porque
"a obra desviará por completo
o grande trafégo de caminhões
da avenida Dr Ronie Cardoso,
oriundo das empresas Cooperativa Castrolanda, Cargil e Evonik,
e também dos produtores que
levam sua produção até a cooperativa, o que torna um verdadeiro
caos a citada via, principalmente
em horários de pico".

"RECOMPENSADOR"
“Não há nada mais recompensador para um homem
público do que ter seu trabalho
reconhecido. E isso ganha uma
dimensão ainda maior quando
parte de uma das empresas
públicas mais premiadas do
Brasil pela sua atuação de
excelência. Na verdade, sou eu
quem deve render homenagens
à Copel pelos serviços prestados e que venho procurando
ajudar na função de Líder do
Governo na Assembleia Legislativa”, afirmou Hussein Bakri.
INTERRUPÇÕES
A lei de Bakri, aprovada
por unanimidade pelos deputados estaduais, foi redigida em
parceria com a Copel e com os
órgãos ambientais. Estabelece
uma faixa de segurança mínima
de 15 metros de cada lado da
rede e determina que a altura
máxima das árvores não poderá
ultrapassar 3 metros. Segundo
a Copel, em algumas regiões,
a vegetação é responsável por
mais de 70% das interrupções
no sistema de distribuição de
energia elétrica – desde 2014,
houve 1,1 milhão de casos.
DEMOROU DEMAIS
O senador Álvaro Dias
(Pode) criticou a interferência do líder do Governo no
Senado, Fernando Bezerra
Coelho (MDB), para o projeto de lei sobre a prisão em
2ª instância não fosse enviado
de primeira para a Câmara
dos Deputados. "A matéria
já deveria ter seguido para a
Câmara dos Deputados, uma
vez que a mesma é terminativa
na Comissão de Constituição e
Justiça, onde foi aprovada no
ano passado.
LÍDER
O deputado federal Alessandro Molon (RJ) é novo
líder do PSB na Câmara dos
Deputados. Molon está no
segundo mandato e foi o relator do Marco Civil da Internet.
"Nesse momento de crise no
país, o PSB dá sua contribuição e liderado pelo presidente
Carlos Siqueira propõe uma
profunda autorreforma partidária", disse o deputado Aliel
Machado (PR), vice-líder da
Oposição no parlamento.
MAIS CARO
O deputado Delegado
Francischini (PSL), pré-candidato, a prefeito, criticou o
aumento da cobrança para
motoristas que estacionarem na
zona central de Curitiba. "Pois
é meus amigos, a prefeitura
colocou a Curitiba no primeiro
mundo, agora nós temos aqui
o "pedágio" para quem quiser
estacionar no centro da cidade,
o Estar ficou 50% mais caro.
Abram os olhos, curitibanos."
ANO DE REELEIÇÃO
Faltando pouco mais de
sete meses às eleições de outubro, os arranjos para garantir o

maior número de aliados ainda
estão longe de serem concluídos. Na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, dos 15
parlamentares, 12 pretendem
disputar a reeleição. Dois já
definiram que não vão as urnas
e um está indeciso.
HOSPITAL REGIONAL
Obras de readequação do
Hospital Regional de Toledo
retornam a partir do dia 2 de
março. No início do ano, foi assinado a ordem de serviço para
início das obras, porém cerca
de 8 dias depois, as atividades
foram barradas pelo Ministério
público alegando que a obra
representaria o desperdício do
dinheiro público já que a gestão
do hospital não estava definida.
Em assembleia a Amop ficou
definida a gestão do hospital
será feita pelo Consamu (consórcio intermunicipal) e assim
as obras serão retomadas.
FESPOP
A prefeitura de Santa Terezinha inicia os preparativos
para a Fespop 2020. A dupla
sertaneja Henrique e Juliano
são os primeiros confirmados
na grade de shows da Fespop.
Os irmãos, se apresentam pela
1º vez no festival, que neste
ano, será realizado de 7 a 10
de maio no parque de exposições e eventos da cidade.
MELHORES DO MUNDO
A Unioeste ficou em 38º
entre as universidades brasileiras avaliadas pelo ranking de
economias emergentes publicado pela revista Time Higher
Education. Também tiveram
destaques a UEM (Maringá),
UEL (Londrina) e UEPG
(Ponta Grossa). O ranking
reconheceu 533 universidades
em 47 países. As notas são
baseadas em 13 indicadores
que medem o desempenho das
instituições em ensino, pesquisa, relação com a indústria e
perspectivas internacionais.
OPERAÇÃO CARNAVAL
A PRF lança a Operação
Carnaval 2020 nesta sextafeira em todo o país. Com
duração de seis dias, a operação termina às 23h59 de quarta-feira (26). Entre os focos da
fiscalização da PRF estão condutas irregulares como embriaguez ao volante, ultrapassagens
proibidas, transporte seguro de
crianças, motociclistas e o uso
do celular.
HOMENAGEM II
Há quase dois anos, a sala
de Comissão de Agricultura e
Pecuária da Câmara dos Deputados passou a se chamar Moacir Micheletto, ex-deputado do
MDB do Paraná. A homenagem idealizada pelo deputado
Sergio de Souza (MDB-PR) "a
um homem que prestou grandes serviços ao Paraná".
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

4

SEXTA-FEIRA, 21 A 27 DE FEVEREIRO DE 2020

POR 8 VOTOS A 5

Legislativo derruba veto de prefeito
Veto refere-se
a Emenda do
vereador
Cezar do Povo
Em sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira
(17), por oito votos a cinco, o
Plenário da Câmara Municipal
de Castro derrubou o veto parcial
do prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior (Patriota) ao Projeto de
Lei 149/2019. De autoria do
Executivo, a proposição autoriza a venda de faixas de terrenos, pertencentes ao patrimônio
público municipal, consideradas
“inservíveis”.
O veto refere-se à Emenda
Aditiva do vereador Cezar do
Povo (PSC), datada de 12 de
dezembro de 2019, que sugere
nova redação ao artigo 3º do PL
149/2019, que previa o seguinte
texto: “O Município, ao final da
instrução do pedido, expedirá
Certidão de Medidas e Confrontações da área adquirida para o
devido registro de incorporação
na matrícula do imóvel confrontante, com prévio recolhimento
do ITBI [Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis], substituindo
matrícula da faixa adquirida,
observado o disposto no artigo
2º desta Lei”. Esse artigo preconiza que “a avaliação da área será
feita pela Comissão Municipal de
Valores, que emitirá laudo escrito,
com base nos elementos aferidos
no mercado imobiliário”.
A Emenda Aditiva de Cezar do
Povo propõe este texto: “Todas as
vendas de faixas de terrenos pertencentes ao Patrimônio Público
Municipal devem passar, necessariamente, pela análise e autorização da Câmara de Vereadores;
o pedido deve ser instruído pela
documentação necessária, que
consiste no Laudo de Avaliação
exarado pela Comissão Municipal
de Valores”.
Conforme o que prevê o artigo
40 da Lei Orgânica Municipal, a
votação do veto foi secreta. Além
disso, com base no Regimento
Interno da Câmara (artigo 159,
inciso XI), a apreciação de veto
a Projeto de Lei depende de
“maioria absoluta”; o inciso I do
artigo 161 permite à presidente

da Casa, vereadora Fátima Castro (MDB), também votar.
Após ler o teor das duas legislações, Fátima pediu aos vereadores Dirceu Ribeiro (DC) e Paulo
Cesar de Farias (PPS) para examinarem a urna. Ato contínuo, ela
orientou aos demais vereadores
que as opções dos votos eram
“Sim” para quem desejava manter
o veto de Moacyr e “Não”, para
quem queria rejeitar o veto. Ao
final da votação, Ribeiro e Farias
realizaram o escrutínio e o resultado foi de oito votos “Sim” e cinco
“Não”. Com a rejeição do veto, a
Lei 3.697/2020, oriunda do PL
149/2019, que havia sido publicada no Diário Oficial Eletrônico
do Município em 29 de janeiro
passado (edição 1.923), deverá
ter nova publicação – agora, com
a inclusão da redação do artigo 3º
proposta pela Emenda Aditiva de
Cezar do Povo.
‘Janeiro Branco’
Durante a sessão de segunda,
o Plenário também aprovou, em
segunda discussão e por unanimidade, o Projeto de Lei 01/2020,
de autoria do vereador José Otávio Nocera (MDB), que institui
no município o “Janeiro Branco”,
mês dedicado à conscientização
e realização de campanhas pela
saúde mental e emocional nas
redes públicas de saúde. “Hoje em
dia, pessoas de qualquer idade,
da criança ao idoso, que têm essa
condição, enfrentam dificuldades.
O nosso projeto é uma forma de
chamar a atenção da comunidade
e orientá-la sobre as pessoas que
necessitam de cuidados”, explicou o vereador. O projeto segue,
agora, para sanção ou veto do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior.
O Projeto de Lei 02/2020,
de autoria de Gerson Sutil (PSB),
que declara de utilidade pública
a Associação de Veteranos de
Castro, foi retirado da pauta por
solicitação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para mais
informações.
Subsídios
Dois projetos de lei que
entraram no expediente da sessão
foram encaminhados às comissões permanentes para análise e
emissão de pareceres. São eles:
o 03/2020, de autoria de Fátima
Castro, Herculano da Silva
(PSC), Maurício Kusdra (DC),

Rafael Rabbers (DEM), Antonio Sirlei Alves da Silva (DEM),
Dirceu Ribeiro, Gerson Sutil, Joel
Elias Fadel (PSDB), José Otávio Nocera, Jovenil Rodrigues de
Freitas (Pode), Cezar do Povo,
Neto Fadel (PTB) e Paulo Cesar
de Farias, concede recomposição de 4,48% aos subsídios dos
vereadores da atual legislatura
(2017-2020) para este ano; e
o PL 04/2020, de Gerson Sutil,
que concede título de Cidadã
Honorária à Dra. Rosa Maria da
Silva Ribeiro.
Conforme solicitação de Fátima
Castro, três projetos de Decreto
Legislativo, todos de autoria da
Mesa Executiva, que referendam
termos de colaboração entre o
Executivo, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, e entidades sociais foram aprovados em
conjunto e por unanimidade: o
01/2020, com a Organização da
Sociedade Civil (OSC) Associação Irmãs Cavanis – Centro de
Educação Infantil Irmãs Cavanis,
que prevê repasse total de R$
820.794,10, de acordo com o
cronograma de desembolso do
Plano de Aplicação, com repasse
mensal de R$ 58.628,15; o
02/2020, da OSC Associação Antonio e Marcos Cavanis
– Escola Ninho Sorriso, de R$
546.711,90 e repasse mensal de
R$ 39.050,85; e o 03/2020, da
OSC Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae), de R$
277.846,45 e repasse mensal de
R$ 19.846,17.
Durante a discussão dessas
três proposições, Mauricio Kusdra fez um apelo aos vereadores sobre o risco de extinção do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb). Ele chamou a atenção para o fato de que
não só as três entidades, como
também os salários dos professores e funcionários da educação
dependem em grande parte do
Fundeb. “Nós estamos no risco
iminente de o Fundeb vir a acabar”, alertou, anunciando que irá
propor uma Moção contra o fim
desse fundo.
O Projeto de Lei 04/2020,
de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO), que
aprova a Prestação de Contas
da Prefeitura relativa ao exercício
financeiro de 2017, também foi

aprovado por unanimidade.
Requerimentos
Também foram aprovados por
unanimidade seis requerimentos
e dez indicações. Quatro requerimentos foram endereçados ao
prefeito Moacyr Fadel. São eles:
o 12/2020, de Dirceu Ribeiro,
que pede informações sobre a
segunda etapa de manilhamento
do “valetão a céu aberto e abertura contínua” existente na rua
Otávio Bannach, no Jardim das
Nações; o 13/2020, de Joel Elias
Fadel, que solicita informações
sobre a fiscalização de armazenamento irregular de lixo reciclável
na rua Gustavo Arnoldo Augustat,
no Poço Grande; o 14/2020, de
Fatima Castro, que pede informações também ao diretor de Segurança Pública, Antonio Sergio de
Oliveira, sobre a viabilidade de
colocação de redutor de velocidade na rua Major Cândido Cruz,
próximo ao nº 185, no Jardim
dos Bancários; e o 18/2020, de
Paulo Cesar de Farias, que pede
informações a respeito dos veículos estragados e abandonados
nas ruas da cidade. O Requerimento 15/2020, de Rafael Rabbers, pede informações ao Núcleo
Regional de Educação (NRE)
sobre o número de vagas ofertadas para os alunos de ensino
médio noturno, em Castro; e o
16/2020, de José Otávio Nocera,
pede informações ao Departamento de Segurança Pública
e ao secretário municipal de
Obras, Serviços Públicos e Meio
Ambiente, Paulo Nocera, sobre a
existência de planejamento que
prevê a construção de travessias elevadas na Avenida Bento
Munhoz da Rocha Neto, esquina
com a Rua Erna M. Larocca, próximas ao Cemitério Frei Mathias.
“Gostaria de parabenizar o
Requerimento do vereador Rafael
Rabbers. Eu havia comentado,
numa sessão anterior, acerca do
fim do ensino médio noturno, e
nós estamos sofrendo as consequências dessa tomada de decisão”, disse Mauricio Kusdra. Ele
referiu-se à medida anunciada em
20 de novembro passado, pela
Secretaria de Estado da Educação
(Seed), sobre o remanejamento
de vagas do período noturno do
Ensino Médio em escolas estaduais para o período diurno, a partir
deste ano.

CRISTÃOS CATÓLICOS

Festas e retiros fazem
carnaval ser diferente
Da Assessoria
Herança de várias comemorações realizadas na Antiguidade por
povos como os egípcios, hebreus,
gregos e romanos para celebrar
grandes colheitas e louvar divindades, ou, como acredita a maior
parte dos especialistas, festividade
incorporada pela Igreja na Idade
Média para marcar os últimos dias
de ‘liberdade’ antes das restrições
impostas pela Quaresma, o Carnaval pode, sim, ser aproveitado pelo
cristão católico. A questão é saber
viver esse momento. A opção deve
ser, sempre, por se divertir sem
excessos, sem perder o senso de
responsabilidade e viver a ‘folia’
de dentro pra fora, olhando para
o Alto, incentivando e propagando
aquilo que é bom e verdadeiro.
A dica é aproveitar a festa e experimentar três dias de alegria plena e
duradoura, usando esse tempo para
iniciar ou persistir no chamado à
conversão. E sugestões para vivenciar o Carnaval é o que não falta na
Diocese de Ponta Grossa. Não só
na sede da diocese, mas em Telêmaco Borba, Irati e Carambeí são
muitas as opções: acampamentos,
shows, pregações, retiro e festas,
como a ‘Cristo Rave’, que acontece
dia 24, no salão da igreja matriz
da Paróquia São Pedro Ap&oa
cute;sto lo, no Sabará. A exigência
é que todos vistam branco já que a
festa será no estilo neon, chamada
luz negra que faz com que o branco
fique reluzente. O início será às 18
horas. Ingressos a R$ 5. As pulseiras podem ser compradas na hora.
Haverá venda de doces, salgado
bebidas sem álcool, muita música
com o Dj Willian e brincadeiras.
Em Carambeí, a Paróquia Imaculada Conceição promove a Virada
Radical, do dia 22 ao dia 24, com
atrações que começam com o World
Café Chamas, dia 22, às 19h30,
no centro pastoral da igreja matriz.
“O ‘world café’ é uma metodologia
ativa para se trabalhar em grupo de
maneira dinâmica, interativa e que
valoriza os saberes dos jovens. Aqui
em Carambeí, depois que os adolescentes terminam a catequese, eles
participam mais um tempo n esse
grupo que é o ‘Chamas’, um tipo
de aprofundamento para a crisma”,
explica Osmar MacKeivicz, que
auxilia na evangelização da juventude e é coordenador do Conselho
Pastoral da Comunidade. A Virada
Radical terá ainda caminhada, dia
23, às 8 horas, com saída da Praça
Cívica; Cristoteca, a partir das
20h15, no centro pastoral, e, dia
24, às 19h30, a noite PHN (Por
Hoje Não Vou Mais Pecar), com
animação da Banda King David.
A ‘Festa no Céu’ promete agitar jovens e adolescentes em Irati.
A folia está marcada para dia 25,
às 16 horas, com a celebração da
Santa Missa. Promoção da Paróquia São Miguel, a festa acontecerá na Capela Nossa Senhora de
Aparecida, Bairro Dallegrave, com
entrada gratuita. A animação será
do Grupo de Oração Jovem Pietà,
da Renovação Carismática Católica. Ano passado, a festa re uniu
perto de 300 pessoas.
A Comunidade Shalom também
realiza um Carnaval diferente. O
Renascer está marcado para entre
os dias 23 e 25 deste mês, a partir
das 9 horas. A entrada é gratuita.
Haverá espaço kids para as crianças. A Shalom Ponta Grossa fica na
Avenida Bonifácio Vilela, 483, no
centro, prédio da antiga Icthus.
Uma programação repleta
de música boa, animação, pregação, teatro, dinâmicas, além de
um momento surpresa. É o que
promete o Livre Soul ‘A preço de
Sangue’ deste ano. Evento já tradicional dos irmãos e irmãs da
Copiosa Redenção, o Livre Soul
está marcado para os dias 21, 22 e
23, na chácara da congregação, no
distrito de Uvaia, em Ponta Grossa.
As vagas são limitad as e a i nscrição se encerraria nesta quinta-feira
(20), pelo link https://materiais.
copiosaredencao.org.br/livre-soul-

2020, a R$ 90. A festa inicia às 18
horas do dia 21 e termina também
às 18 horas, com missa e a noite do
pastel. A expectativa é reunir cerca
de 350 jovens.
Na Paróquia Santa Rita de
Cássia inicia já neste dia 21 a oitava
edição do Acampamento Juvenil,
que vai até o dia 25. São150 jovens
inscritos. Mais de 500 ficaram na
lista de espera. O acampamento de
Carnaval acontece desde 2012 e é
dedicado jovens entre 20 e 30 anos.
Toda a programação se desenvolverá na Casa Rainha da Paz.
Alegra-te
Em sua décima terceira edição, o ‘Alegra-te Carnaval Cristão’
em Telêmaco Borba deu tão certo
que o evento integra a programação oficial da prefeitura municipal,
estando prevista em lei municipal.
“Queremos proporcionar um Carnaval diferente para, de fato, trazer
a pessoa de Jesus Cristo através de
diferentes momentos: shows católicos, pregações, retiro, pensando
sempre em evangelizar, em passar
os valores da Igreja”, comentou o
p&aac ute;roco da Nossa Senhora
de Fátima, padre Primo Aparecido Hipólito. A abertura oficial
do Alegra-te, dia 3, contou com
a presença do bispo dom Sergio
Arthur Braschi, autoridades municipais e lideranças da comunidade
e católicas.
São quatro dias, a contar deste
dia 22, na quadra do Sesi, sempre
a partir das 19h30. A entrada é
um quilo de alimento. No mesmo
período, está programado o ‘Retiro
Alegra-te’, na igreja Nossa Senhora
Aparecida, no Bairro Socomim.
“Durante o dia acontecerá o retiro
e, à noite, os shows, com pregações
e participação de padres e pregadores de fora. Estamos tentando, a
cada ano, aumentar a participação
e a divulgação deste momento de
evangelização”, comentou padre
Primo, que espera a participaç&a
tilde;o de perto de dez mil pessoas
no evento.
Saron
Este ano, o Saron, que é o maior
e mais antigo evento católico do
Carnaval – tem 18 anos - será realizado no salão paroquial da igreja
São Sebastião, em Ponta Grossa.
Chamava-se ‘Carnaval Cristão’ e
era realizado no Centro de Eventos
até 2018. Ano passado mudou para
o salão da Paróquia Nossa Senhora
Medianeira, no Parque Nossa
Senhor a das Gr aças. Este ano,
a organização pensou em realizar
o evento em um local mais central,
que facilitasse o acesso, principalmente para quem vem de fora.
“Esperamos alcançar mil pessoas.
Na Paróquia Medianeira, ano passado, o Saron reuniu 800 foliões. E
este ano, mudamos a logística. Em
2019, a missa celebrada pelo bispo
encerrava a programação. Como
este ano dom Sergio está em Roma,
a missa será com o padre Wagner
Oliveira da Silva e irá abrir o dia”,
comentou o coordenador diocesano
da Renovação Carismática Católica,
Fl&aa cute;vio Dobrzanski.
O Saron começa com o Santo
Terço, às 8 horas, seguido da missa.
Depois, o cantor católico Diego
Fernandes se apresenta. À tarde, a
animação ficará por conta de um Dj
e do Ministério de Música. Como
no ano passado, haverá concurso
de blocos. Os grupos interessados
podem se inscrever até a hora da
missa. Serão premiados os três
primeiros colocados: R$ 500, R$
150 e R$ 100. As crianças terão
o ‘Saronzinho’, uma sala especial
onde será trabalhada a mesma
temática dos adultos, com música
e brincadeiras. Estão previstos
ainda atendimentos por oração de
cura e libertação, adoração e monitoramento por parte do Ministério
Jovem das pessoas isoladas. “Pedimos para que ficassem de olho nos
jovens dispersos, se oferecendo
para conversar, partilhar, trazer
para que se enturmem e que estejam louvando e participando”.
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DENGUE DEIXA REGIÃO EM ALERTA

Divulgação

Carambeí
registra primeiro
caso suspeito
Outras cidades
da região
também têm casos
já registrados
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A cidade de Carambeí registrou nessa semana o primeiro
caso suspeito de dengue no município. Trata-se de um homem,
morador do Bairro Boqueirão,
que procurou pelo Centro Municipal de Saúde, na quarta-feira
(19), apresentando os sintomas
de infecção pelo vírus. “Ele buscou por uma consulta normal,
porque estava sentindo dores
no corpo, náusea e com febre”,
descreve a inspetora sanitária e
coordenadora municipal de combate a endemias, Adriana Fernandes de Oliveira.
Segundo a coordenadora,
após a coleta de sangue do
paciente, o material foi enviado
para análise, e, o resultado do
exame leva cerca de uma semana
para ficar pronto. “Não são descartados outros tipos de doença,
mas nesse caso é feita a notificação e um laboratório tercei-

rizado aqui do município faz a
coleta, que é encaminhado para
o Laboratório Central do Paraná
(Lacen), em Curitiba. Os resultados saem em aproximadamente
uma semana”, explica ela.
O paciente, segundo Adriana,
não esteve em outros municípios
recentemente, e nem na área
rural de Carambeí, ou seja, se
realmente estiver infectado por
dengue, será um caso autóctone
– contraído na própria cidade
onde ele vive, e neste caso, na
área urbana. As orientações,
conforme explicou ela, para o
paciente é de repouso, seguir
os procedimentos passados pelo
médico, uso de repelente e a
instalação de telas de proteção
nas janelas do imóvel. Já para
a população, o alerta é, sobretudo, para que não deixem água
parada, levando em consideração
o grande número de casos registrados no Estado.
Em Carambeí, só neste início
de ano já foram encontradas mais
larvas do mosquito transmissor
do vírus que durante todo o ano
de 2019. Isso coloca a cidade em
nível de alerta quanto à possibilidade de ocorrência de infecção
e alastramento da dengue. “O
município tem o mosquito, mas
por enquanto não tem o vírus
circulante. Durante 2019 já foi

encontrado um número considerável de larvas do mosquito
aqui, mas em 2020, em apenas
dois meses, nós já extrapolamos
o nível de larvas encontradas
no ano passado. Carambeí está
em risco, infestado em um grau
médio, como a infestação predial
já está em situação de alerta,
pode virar para o grau vermelho,
o que exigiria um trabalho maior
junto à população, com a possibilidade de um pedido de reforço,
junto ao Exército, por exemplo,
e ajuda comunitária, com associação de moradores, igrejas,
escolas, de forma mais efetiva
em aglomerados”, explica.
De acordo com a coordenadora, a Secretaria de Saúde irá
seguir com o chamado trabalho
de campo e orientações à comunidade, e, enquanto isso, é de
fundamental importância que a
população faça a sua parte, não
deixando nenhum criadouro à
disposição do mosquito. “Está
sendo muito comum as famílias
trazerem para análise mosquitos
que encontraram em casa, e se
tem o mosquito, falta pouco para
aparecer o vírus, mas o importante hoje é que a população se
conscientize, e não deixar água
parada, por incrível que pareça
é só isso, a febre amarela, por
exemplo, nós resolvemos com

Larvas do mosquito recolhidas em 2019 (esq) e 2020
a vacina, o sarampo também,
mas os casos de dengue a gente
só resolve removendo água
parada”.

O secretário municipal de
Saúde de Carambeí, Mario
José Avais de Mello Filho,
que também conversou com
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a reportagem, afirmou que o
órgão irá pedir apoio à Secretaria Estadual de Saúde para
tratar a situação. Segundo ele,
mais profissionais também irão
reforçar o time de agentes, que
acompanham a comunidade.
“Nós vamos buscar a Secretaria de Estado para um apoio
maior, e provavelmente, vamos
fazer um alerta para a população, porque se um caso for confirmado aqui, o mosquito pode
picar e infectar outras pessoas
também. E estamos dobrando
o número de agentes de endemia em atividade para fazer uma
cobertura maior”, finaliza.
Outras cidades
Em Castro também já foram
confirmados dois casos de dengue neste ano, porém, em pessoas que acabaram contraindo
o vírus em outro município e o
importando para cá. Vale destacar que o vírus da dengue não
é transmissível entre pessoas, a
infecção só ocorre pela picada do
mosquito transmissor – Aedes
aegypti.
Além de Castro, também já
foram registrados casos nas cidades de Piraí do Sul, Telêmaco
Borba, Ponta Grossa e Arapoti.

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELO JUBILEU DE PRATA

Casa da Criança celebra 25 anos
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Quilici
completou 25 anos de existência
no último dia 31 de janeiro. Para
comemorar o ‘Jubileu de Prata’
da instituição, que atende mensalmente a 300 crianças, adolescentes e jovens, uma Missa em Ação
de Graças foi celebrada na Igreja
Matriz de São Judas Tadeu, na
manhã de domingo (16).
A celebração foi presidida
pelo padre Franco Allen Somensi,
que também é diretor da Casa da
Criança e do Adolescente. “Foi
uma missa especial, totalmente
voltada para a Casa da Criança”,
destaca Suzian Fidelix, que é coordenadora da entidade.
Já na procissão de entrada a
instituição foi representada por
alguns símbolos, como dois quadros, pintados por um artista da
Bahia, e levados por ex-funcionários e ex-usuários da Casa,
representando os fundadores da
Associação Ântonio e Marcos
Cavanis. As crianças também
entraram segurando a bandeira da
Casa da Criança, algumas, segurando a imagem do patrono, Padre
Marcelo Quilici, já falecido. E, um
grupo de crianças, adolescentes e
jovens entrou para representar o
público atendido pela Casa, além
disso, funcionários, voluntários e a
diretoria também participaram da
procissão de entrada.
A missa também contou com
a leitura de um texto, escrito por
uma das idealizadoras da Casa,
e que hoje também faz parte da

diretoria, Izabel Goltz Mainardes.
Ela produziu um breve histórico,
abordando o início das atividades,
e sobre como se pensou nas ações
voltadas para crianças e adolescentes, ainda na Itália, em 1802.
Padre Pietro Fietta, que também
foi um dos idealizadores da Casa,
mandou da Itália um texto, lido
durante a celebração por Padre
Franco. E, também houve participação de jovens da Casa do
Menor Irmãos Cavanis, instituição
co-irmã da Casa da Criança e do
Adolescente, da cidade de Ponta
Grossa. Depois da missa, todos os
presentes foram recepcionados na
Casa da Criança para um coquetel
comemorativo.
Sobre os trabalhos
da instituição
A Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Quilici
presta atualmente dois tipos de
serviço, um deles, de fortalecimento de vínculos e que atende
a 220 crianças e adolescentes,
de seis a 17 anos. O outro é o
serviço de integração mundo do
trabalho, por meio do Programa
Jovem Aprendiz, que atende 80
adolescentes e jovens, de 14 a 24
anos. De acordo com Suzian Fidelix, “o serviço de convivência tem
um papel preventivo, onde crianças e adolescentes participam num
período contrário o da escola de
diversas atividades. Existem também os grupos que contém eixos
e sub-eixos, todos prevendo áreas
que todo ser humano perpassa,
como convivência social, identidade, territorialização, direitos da
criança, meio ambiente, gênero,

consciência negra, saúde, esporte,
entre outros. Além disso, também
desenvolvemos as oficinas, que
são uma forma de deixar o nosso
trabalho mais atrativo. São oficinas artísticas, de dança, de meio
ambiente, informática”, explica. A
Casa da Criança também mantém
parceria com o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar),
com foco na preparação dos adolescentes, já inseridos no mercado,
por meio do Programa Jovem
Aprendiz.
“Entendemos que o trabalho da
Casa da Criança é muito relevante
para nossa sociedade, e estamos
sempre evoluindo. Quando esse
projeto foi pensado, há 25 anos,
ele tinha um caráter de caridade,
porém, com o avanço das políticas
de assistência social, e políticas
públicas, nós estamos nos aprimorando cada vez mais e cumprindo
com as novas legislações. Nosso
público prioritário, na maioria das
vezes, são crianças e adolescentes
em situação de risco e vulnerabilidade social, assim como, adolescentes e jovens que desejam
ingressar no mercado de trabalho”,
ressalta a coordenadora.
A instituição está localizada na
Vila Santa Cruz, na divisa com a
Vila do Rosário. De acordo com
o que foi identificado no Plano
Municipal Decenal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, estas
são áreas onde ocorrem grandes
índices de violação dos direitos
do público infanto-juvenil. “Nós
atendemos essa comunidade, mas
as vagas não são específicas para
quem mora nessa região”, finaliza
Suzian.

JUVENTUDA ANTECIPOU CARNAVAL EM CASTRO

Paróquia celebra 'Cristo Folia'
RENATO OLIVEIRA
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Tradicionalmente conhecido
como 'Cristo Folia', o evento realizado na tarde de domingo (16), no
salão térreo da nova igreja matriz
de São Judas Tadeu, em Castro,
reuniu cerca de 200 jovens, das
quatro paróquias locais, e ainda
um grupo pertencente à juventude
Cavanis, que veio de Ponta Grossa
especialmente para cair na folia.
Também participaram diversos
paroquianos e a comunidade em
geral.
Assim se antecipou a maior
festa folclórica incluída no calendário cultural do Brasil, e que
oficialmente terá início nesta
sexta-feira (21). Para o evento,
o salão da igreja que está em fase
de construção, recebeu tratamento
especial, foi todo decorado com
confetes e serpentinas. Bandas
católicas trataram de animar os
foliões, ao ritmo de marchinhas
e músicas católicas próprias para
a folia. Durante a tarde a alegria

reinou no salão. Sob a supervisão
do padre Franco Allen Somensi,
que é pároco da matriz de São
Judas Tadeu, equipes de diversas
pastorais ligadas á comunidade,
também participaram do evento,
trabalhando nos bastidores com a
confecção de pasteis e distribuição
de refrigerantes. Da paróquia do
Rosário, na vila Rio Branco, Frei
Osmar e jovens de sua comunidade também caíram, literalmente,
na folia.
De acordo com padre Franco,
a realização do evento na Paróquia
era um anseio já de muitos anos,
da juventude local. “Todos os anos
eles vinham cobrando algo de diferente e voltado ao público jovem,
para bem celebrar o carnaval.
Neste ano alguns paroquianos me
procuraram para fazer algo com
essa temática, por isso, nós acampamos essa ideia, demos todo o
apoio para se fazer algo diferente”,
destaca. O pároco explicou também que o evento, Cristo-Folia,
já é realizado em diversas outras
regiões do Brasil, e que o objetivo

é a celebração da festa carnavalesca, mas em ritmo cristão. “Essa
festa tem como objetivo exaltar a
alegria de celebrar a fé, se por um
lado o carnaval traz muitas tristezas, muitas situações difíceis, principalmente voltadas à juventude de
modo geral em nosso país, esse
evento vem para trazer o contrário, exaltar a alegria de se seguir
a Jesus, de estar seguindo o Salvador, aquele que é a razão da nossa
fé”, ressalta.
Segundo o padre, a iniciativa
atingiu as expectativas. “Foi um
sucesso muito grande em nossa
paróquia, os jovens e pessoas da
comunidade que participaram,
extravasaram a alegria de estarem
pertencendo à igreja. Nós esperamos que não tenha sido somente
esse ano, mas que ocorram muitas
outras manifestações de alegria
da nossa juventude e do povo em
geral, para a celebração do carnaval e da nossa fé, do jeito jovem de
ser”, finaliza.
* COM LUANA DIAS
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INTERPRISE E O GRUPO ARTE E CONQUISTA

Grupos definidos para animar as tendas
Divulgação

Majestades e
marchinha serão
apresentadas na
noite de sexta

NA COLÔNIA WITMARSUM

BierPark terá pela quarta
vez carnaval alternativo

Da Assessoria

Da Assessoria

Tibagi - Agora é oficial,
a Banda Interprise e o Grupo
Arte e Conquista serão responsáveis pela animação da
Tenda Principal e Tenda do
Samba, respectivamente. O
grupo Samba Leo vai comandar as rodas de samba e o
Bananeira Brass Band garantirá o agito do público no
sábado, antes do show do
grupo Exalta, previsto para
começar às 22h30. Neste
ano, seguindo as recomendações do Ministério Público, as
bandas foram contratadas por
licitação. Além dos shows, a
programação completa ainda
contará com matinês e o centenário Desfile do Corso.
A banda Interprise retorna
pelo segundo ano consecutivo
ao maior e melhor carnaval
dos Campos Gerais, repetindo
o sucesso de 2019. O conjunto

Palmeira - Já está virando
tradição a festa de carnaval alternativa realizada na Colônia Witmarsum. A BierPark Festival,
que acontece pelo quarto ano
consecutivo, é uma opção para
quem deseja curtir o feriado de
uma maneira diferente, sem as
tradicionais marchinhas, blocos, trios elétricos e samba, e
ainda apreciando bebidas de
qualidade e comidas típicas em
meio à natureza e tranquilidade
do local.
A quarta edição da festa
será realizada no sábado (22) e
domingo (23), no Centro Cultural Social e Recreativo Witmarsum, das 10 às 19 horas. O
evento conta com apoio cultural
da Prefeitura Municipal de Palmeira, através da Secretaria de
Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas.
A BierPark conta com dois
tipos de ingressos. A primeira
opção é o ingresso que custa R$
10 por dia, enquanto a segunda

Bandas foram contratadas através de licitação, seguindo recomendação

tocará nos cinco dias de festa
e nas matinês na tenda principal. O Grupo Arte e Conquista
tocará de sábado à segundafeira, na Tenda do Samba.
A maior folia de momo
dos Campos Gerais começa
nesta sexta-feira (21), com
a apresentação das majestades da festa e das marchi-

nhas vencedoras do concurso
deste ano, durante a abertura, que começa às 20h30.
O grande destaque fica por
conta do show nacional com
o grupo Exalta, que acontece no sábado (22), com a
participação da Bananeiras
Brass Band, que fará uma
apresentação no palco antes

do grande show. Esta edição
também contará com a Roda
de Samba Tiruílas, que vai
animar os intervalos entre as
matinês e o início da programação noturna nas tendas. O
Carnaval de Tibagi ainda terá
o centenário e tradicional desfile do Corso na segunda-feira
(24), a partir das 20h30.

alternativa custa R$ 30, porém
o visitante pode acampar no
local e participar dos dois dias
do evento
A abertura oficial da BierPark acontece às 11 horas de
sábado e a primeira atração
musical será a Mandala Folk,
que sobe ao palco às 13 horas
com música medieval, tradicional irlandesa e folk mundial. Às
16h30 será a vez da apresentação da banda Captain Cornelius
Park, com tradicional música
irlandesa com pitadas de folk
metal e punk. No domingo a
Mandala Folk retorna ao palco
às 13 horas. Às 16h30 é a vez
da Cheap Project apresentar
folk, country, bluegrass, blues e
outlaw country.
Além das apresentações
musicais, a BierPark também
promete bastante entretenimento aos participantes, que
poderão apreciar bebidas feitas
artesanalmente na região, comidas, e também outras atividades, como passeio a cavalo e de
pônei e arco e flecha.

SEXTA-FEIRA, 21 A 27 DE FEVEREIRO DE 2020

NEWS

7

NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Indicadores sinalizam crescimento
Divulgação

No Paraná a
ascenção das
vendas deve
continuar

SETOR DE AVES

Grupo Chinês conhece
potencialidade de Tibagi

Da Assessoria
A Abrainc – Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – divulgou os indicadores
de mercado. A pesquisa realizada
em parceria com a FIPE destaca
os números do segmento imobiliário no Brasil, entre os meses
de janeiro a novembro do último
ano. Segundo a pesquisa, foram
lançadas mais de 92 mil unidades na construção civil em todo
o país, o que significa um volume
10,7% maior ao registrado no
mesmo período de 2018. Só
em novembro, por exemplo, as
vendas superaram a marca de
11 mil imóveis comercializados.
Uma alta de 0,8% em relação ao
ano anterior. No montante total
de vendas do período, outro
número chama a atenção: 69,8%
dessas construções negociadas
representam imóveis residenciais
que integram o programa Minha
Casa Minha Vida (MCMV). O
reflexo positivo desse percentual
pode ser resultado da queda de
juros do crédito imobiliário nos
últimos meses.

Em novembro as vendas superaram a marca de 11 mil imóveis comercializados
No Paraná a ascensão das
vendas no mercado imobiliário
deve continuar em 2020. Com
o cenário favorável para a construção civil a Prestes Construtora
e Incorporadora, empresa que
atua no segmento econômico no
estado, projeta aumentar o seu
volume de vendas neste ano. Na
avaliação do diretor de Inteligência Imobiliária da construtora,
Eduardo Consorte, os próximos
12 meses devem ser otimistas
para o setor. “Em 2019 a Prestes comercializou praticamente
o dobro de unidades em relação
ao ano anterior. Foi um resultado
excepcional, crescemos muito em
vendas. Nosso objetivo agora é

superar os números do ano passado”. Para alcançar a meta, a
Incorporadora pretende lançar
oito empreendimentos até dezembro. De acordo com Consorte,
as obras se enquadram no programa MCMV e também dentro
da linha de financiamento SBPE.
Com as duas modalidades de
crédito imobiliário as vendas da
Prestes devem alcançar um patamar recorde. “Além da capital e
Ponta Grossa, vamos investir nas
cidades de Londrina, Guarapuava
e São José dos Pinhais. No total
projetamos lançar um VGV de R$
470 milhões”, celebra.
Com o mercado aquecido e a
concorrência no setor acirrada, a

aposta para manter o alto índice
de vendas em 2020 é o foco nas
pessoas que apresentam o produto. Segundo o gerente comercial da Prestes, Rafael Belei, além
dos imóveis diferenciados dentro
da linha MCMV, a incorporadora
tem como estratégia investir em
seu time de colaboradores. “Isso
faz com que o resultado aconteça.
Temos os melhores produtos do
mercado, inovamos no MCMV,
priorizamos a localização em todas
as cidades onde atuamos, mas o
engajamento, a determinação e o
protagonismo dos colaboradores
faz a diferença. Eles acreditam no
nosso propósito e querem levar a
felicidade para os clientes”.

Tibagi - Na semana passada,
representantes de um grupo chinês estiveram em Tibagi para
analisar a viabilidade de investimentos em um frigorífico de aves
no município. Acompanhados do
secretário municipal de Indústria
e Comércio, Vilson de Lima, eles
visitaram terreno que abrigava um
antigo frigorífico de ovinos, caprinos e bovinos.
Vilson de Lima revelou que
a reunião e a visita com o grupo
foram bastantes positivas. “Estamos iniciando uma conversa e eles
gostaram muito do nosso município pela extensão territorial e com
tudo que nosso município oferece,

duas rodovias federais, próximo
de portos, acho que temos grandes chances de conquistar esse
investimento em Tibagi”, disse.
O engenheiro agrônomo que
veio para conferir a viabilidade
do projeto, Rosalvo Lima Rocha
Neto, comentou que o grupo está
visitando outras cidades para ver
a possibilidade da instalação. “A
gente já visitou outros municípios e viemos aqui sabendo que
tinha uma planta parada e ver se
adéqua a adaptação da produção
de aves. O município é adequado
porque já produz muitos insumos
para o início da cadeia, que é a
produção das aves”, afirmou.
Divulgação

Reunião foi considerada bastante produtiva para secretário

O
PERIGO
ESTÁ
NO SEU
QUINTAL.
90% DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE
ESTÃO EM RESIDÊNCIAS E EMPRESAS.
Mais do que nunca, você precisa fazer sua parte
pra gente vencer a dengue.

LIMPE
O QUINTAL

NÃO DEIXE LIXO ACUMULADO
NEM ÁGUA PARADA

RETIRE A ÁGUA
DAS BROMÉLIAS

ONDE TEM ÁGUA PARADA, PODE TER DENGUE. FAÇA SUA PARTE.

CONFIRA A BANDEJA
ATRÁS DA GELADEIRA

CUIDE DAS CALHAS,
RALOS E CAIXAS D’ÁGUA
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NO CARNAVAL

Civil alerta para o golpe do aluguel
Estelionatários
se aproveitam
do fator
financeiro

Divulgação

Da Assessoria
Milhares de veranistas descem ao Litoral do Paraná para
curtir o Carnaval e a procura
por quartos, quitinetes e casas
aumenta muito, principalmente
nos últimos dias que antecedem
as festas de rua. Porém, nem
sempre os preços baixos e as
propostas fáceis são garantia de
um bom negócio.
Os estelionatários acabam se
aproveitando do fator financeiro
e aplicando golpes que, e alguns
casos, acabam sendo descobertos só quando o locatário chega
no imóvel, criando um grande
transtorno e frustrando o lazer e
descanso das famílias.

Verificar a credibilidade do
locador é o mais importante

“A Polícia Civil orienta que
as pessoas procurem empresas
já conceituadas, com nome,
com registro e que estejam efe-

tivamente atuando. Geralmente
indicações de conhecidos são
bem-vindas. Essa é uma das
formas de se evitar cair em
eventuais golpes”, destacou o
coordenador das atividades da
Polícia Civil no Verão Maior
2019/2020, delegado Gil Tesserolli. “A pessoa que procura
hospedagem de última hora
pode ser alvos mais fáceis, por
isso a atenção deve ser redobrada”, completa.
Credibilidade
Ainda segundo o delegado,
uma das primeiras medidas é
verificar a credibilidade do locador, o histórico e referências,
evitando contato com desconhecidos, principalmente contatos obtidos pela Internet. Neste
caso, é importante checar o
endereço do imóvel, se ele realmente existe e se o local oferece
todas as vantagens apresentadas
pelo locador. Caso opte por fazer
o contrato direto com o proprie-

tário, verificar os dados de identificação na conta de água, luz
e condomínio, para saber se os
documentos estão realmente no
nome do proprietário.
Um dos meios mais utilizados pelas pessoas para pesquisar
imóveis são os sites de busca e
aplicativos de locação, os quais
merecem atenção do locatário,
pois a maioria não detalha as referências do locador ou sua reputação positiva de outros locadores.
A dica é buscar por pessoas que
tenham referência, ou diretamente
em imobiliárias que possuam credibilidade no mercado.
Caso a pessoa tome as precauções necessárias e, mesmo
assim, acabe sendo vítima do
golpe, deve fazer o Boletim de
Ocorrência e repassar a maior
quantidade possível de informações do estelionatário, para que
a equipe policial possa fazer as
diligências necessárias que permitam a identificação e prisão do
criminoso.

EM VENTANIA

Pré-Carnaval animou
a Feira do Produtor
Da Assessoria
Ventania - O pré-carnaval, com presença da Banda
Pierrot e das majestades
da festa, animou a Feira do
Produtor de Ventania, município localizado a cerca 35
de quilômetros de Tibagi.
A comunidade estava preparada e em clima carnavalesco para aproveitar o agito
promovido pela comitiva de
Carnaval.
O prefeito de Ventania,
Antonio Helly Santiago,
comentou que a população
já deseja mais apresentações da banda tibagiana.
“Para nós é importante, porque na verdade não temos
nem evento carnavalesco

no município. É importante
essa participação. Já tem
pessoas me pedindo para
que traga novamente a
banda em novas oportunidades”, disse.
E, nesta sexta-feira
(21), tem início o maior e
melhor carnaval dos Campos
Gerais. Neste ano, o grande
destaque é o show nacional
com o Grupo Exalta, no
sábado (22) e a novidade
da Roda de Samba, que vai
animar os intervalos entre
as matinês e o início da programação noturna nas tendas. O Carnaval de Tibagi
ainda terá o centenário e
tradicional desfile do Corso
na segunda-feira (24), a
partir das 20h30.

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 INSTALAÇÃO
Verdau Mineração LTDA, CNPJ 04.268.989/0003-31, torna público
que requereu ao IAP a Licença de Instalação para exploração e beneficiamento de minério a ser implantada em área rural de Castro-PR.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
MADONIL MADEIRAS LTDA, CNPJ 11.412.070/0001-73 torna
público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação
para Serrarias com desdobramento de madeira, sob n. 108881, com
vencimento em 04/03/2020 instalada Rua Rovilio Christianetti, 659,
Distrito Industrial Ary Fanchin, em Jaguariaiva, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
STR MADEIRAS LTDA, CNPJ 23.324.591/0001-58 torna público que
irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva,
a Renovação da Licença de Operação para Serrarias com desdobramento de madeira, sob n. 109718, com vencimento em 31/03/2020
instalada R Rubens Simoes, 251, Distrito Industrial Ari Fanchin, em
Jaguariaiva, Parana.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
STR MADEIRAS LTDA, CNPJ 23.324.591/0001-58 torna público que
recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para Serrarias
com desdobramento de madeira, sob n. 109718, com vencimento
em 31/03/2020 instalada R Rubens Simoes, 251, Distrito Industrial Ari
Fanchin, em Jaguariaiva, Parana.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
WOODPINE COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI,
CNPJ 12.197.375/0001-72 torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva, a Renovação da
Licença de Operação n° 109772 para Serrarias com desdobramento
de madeira e transporte de cargas nao perigosas instalada Estrada
Municipal HV02, Lote 05, Distrito Industrial IV Josef Bartniczuk,
Jaguariaiva, Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
WOODPINE COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI,
CNPJ 12.197.375/0001-72 torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Operação para Serrarias com desdobramento de madeira
e transporte de cargas nao perigosas, sob n 109722, com validade
até 31/03/2020, instalada Estrada Municipal HV02, Lote 05, Distrito
Industrial IV Josef Bartniczuk, Jaguariaiva, Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO
ARAUCO FOREST BRASIL S.A. inscrita no CNPJ: 00.198.057/0002-28
Inscrição Estadual 902.95307-82, torna público que irá requerer ao
IAP, a Licença de Operação para um Tanque Aéreo de Abastecimento
de Óleo Diesel implantado na Estrada Municipal Ouro Verde Km 45,
nº 345 Fazenda Morungava, Município de Sengés, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A. inscrita no CNPJ:
07.609.453/0001-69 Inscrição Estadual 206.00564-58 torna público
que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para um Tanque
Aéreo de Abastecimento de Óleo Diesel implantado na Rodovia
Estadual PR 239 Km 66 Fazenda São Nicolau, Município de Arapoti,
Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
MADONIL MADEIRAS LTDA, CNPJ 11.412.070/0001-73 torna
público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente
de Jaguariaiva, a Renovação da Licença de Operação para Serrarias
com desdobramento de madeira, sob n. 108881, com vencimento
em 04/03/2020 instalada Rua Rovilio Christianetti, 659, Distrito Industrial Ary Fanchin, em Jaguariaiva, Paraná.

Áries: Nesta fase do Sol em
Peixes, você terá surpresas muito
boas e visitas inesperadas de pessoas que não via há muito tempo.
Terá provas de afeto e de consideração da parte de pessoas que
lhe querem bem de verdade.

Libra: Os caminhos estão
abertos e é preciso aproveitar
este bom momento, de progresso
e de oportunidades que vão surgir na profissão. Boa chance para
arrumar emprego e para passar
em concurso.

Touro: O trabalho trará
novas e promissoras rendas. Mas
hoje, a grana pode ficar curta,
não desanime. Evite brigas em
família e aproveite o aconchego
do lar. Este é um momento de
destaque para a vida amorosa.
Seu par está à sua disposição,
mas invejosos podem criar problemas e até fazer escândalo por
pouca coisa.

Escorpião: Você estará
com excessiva e vontade de chorar por qualquer motivo. Os ânimos estão exaltados e você pode
perder o controle das palavras e
dos gestos, provocando brigas e
discussões. Apesar disso, viverá
momentos muito felizes com
amigos. Pequenas tarefas do dia
a dia poderão te irritar, então,
faça tudo com calma.

Gêmeos: Terá muito trabalho e fará esforço incomum com
estudos e pesquisas. Os outros
estão lhe exigindo o máximo,
você tem capacidade para dar
e se doar intensamente em que
mais gosta. A vida financeira
poderá dar uma guinada e vai
contar com a ajuda.

Sagitário: Poderá contar
com amigos próximos, que estarão ao seu lado em qualquer
situação. Converse para discutir
assuntos de interesse comum.
Terá boa companhia e apoio em
suas decisões mais importantes.
No trabalho, se organize melhor
para cumprir o combinado.

Câncer: As lutas e incertezas
serão amenizadas no emprego.
Aproveite para reivindicar direitos junto a chefe ou superiores.
Pode pintar desgaste por causa
de dinheiro emprestado.

Capricórnio: Você está precisando parar um pouco, brecar
os seus impulsos e até o seu
desespero. Faça um balanço na
sua vida, consulte a sua consciência e procure vida nova.

Leão: Não faltará inspiração no trabalho. Saiba partilhar
tudo de bom com os amigos e
deixe de criar problemas para
outros. Fuja de intrigas e fofocas e evite problemas. Atividades
comerciais em alta.

Aquário: Lua transita em sua
primeira casa astral e a família e
a casa em que vive pode ser o
centro das atenções. Talvez tenha
alguns gastos a mais com relação
a isso. Procure conciliar recursos
com despesas necessárias.

Virgem: Cuide hoje das
suas finanças, do seu dinheiro e
das suas economias. Seus rendimentos financeiros estão aumentando e você terá uma situação
mais estável, mas terá despesa
com a casa.

Peixes: Atenções estão
voltadas para você, suas ideias
e para suas obras em favor de
terceiros. Participe de ações que
possam beneficiar a todos. Boas
sementes boas palavras e elas
podem perdurar.
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FISCALIZAÇÃO

PRF lança Operação Carnaval 2020
Divulgação

Retorno deve
ter fluxo
entre terça e
quarta-feira
Da Assessoria
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) lança a Operação Carnaval 2020 à zero hora desta
sexta-feira (21) em todo o
país. Com duração de seis
dias, a operação termina às
23h59 de quarta-feira (26).
Entre os focos da fiscalização da PRF estão condutas
irregulares como embriaguez
ao volante, ultrapassagens
proibidas, transporte seguro
de crianças, motociclistas e o
uso do celular.
Na saída para o feriado,
o pico do movimento deve se
concentrar no final da tarde
e início da noite dessa sextafeira (21), e na manhã de
sábado (22). O retorno deve
ter um maior fluxo entre a

O pico do movimento deve se concentrar nos finais de tarde

tarde de terça (25) e a manhã
de quarta-feira (26).
Veículos de carga com
dimensões ou pesos excedentes
estarão impedidos de transitar
em trechos de pista simples,
das 16 horas às 22 horas
desta sexta-feira, na manhã

de sábado, das 16 horas às
22 horas de terça-feira e na
manhã de quarta-feira.
Balanço do ano passado
De acordo com as informações da assessoria da PRF,
no Carnaval de 2019, oito

IRREGULAR

pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do
Paraná. Outras 184 saíram
feridas. A PRF atendeu o total
de 152 acidentes no estado.
Desatenção, ingestão de
bebidas alcoólicas e desobediência à sinalização foram

as causas dos acidentes com
mortes atendidos pela PRF
durante o Carnaval de 2019.
Metade das mortes se deram
em colisões frontais, resultado
de ultrapassagens mal realizadas ou em locais proibidos.
A maior parte dos acidentes fatais ocorreu em pistas
simples, foram seis deles.
Dos oito mortos, três eram
motociclistas e um pedestre. O dia mais violento foi
o primeiro dia de operação,
quando foram registradas seis
mortes.
As equipes da PRF flagraram em território paranaense,
naquela ocasião, 133 motoristas sob efeito de bebidas
alcoólicas, 657 manobras
proibidas de ultrapassagem
e 68 crianças transportadas
irregularmente.
Fluxo de veículos
Dados das concessionárias
apontam para um aumento no
fluxo de veículos na ordem de
cerca de 50% em relação aos
dias e horários normais.

AVC HEMORRÁGICO

GM encaminha três
por crime ambiental

Radialista Cléo morre aos 68 anos
Divulgação

Cleonice das Graças Teixeira, radialista conhecida
como Cleo, faleceu na noite
de terça-feira (18) no hospital Santa Casa de Misericórdia
em Ponta Grossa.
Segundo
informações,
Cleo, de 68 anos, estava internada desde janeiro, depois
de sofrer AVC hemorrágico.
Depois disso, seu estado de
saúde agravou-se.

Divulgação

Cléo trabalhou em várias rádios

A profissional trabalhou
em várias rádios de Ponta
Grossa e teve programas de
sucesso que animavam os ponta-grossenses, o úimo deles a
Difusora.
O velório da radialista foi
realizado na Câmara Municipal
de Ponta Grossa durante toda
a quarta-feira (19). O sepultamento aconteceu no cemitério
Parque Campos Gerais.

Material foi apreendido e encaminhado para a delegacia
Patrulha Rural da Guarda
Municipal de Castro flagrou nos
últimos dias três pessoas cometendo crime ambiental em propriedade particular na localidade
de Rio Abaixo, no Guararema.
Segundos a GM, o atendimento foi realizado após solicitação do proprietário de um tanque
de peixes. “Os homens invadiram
a propriedade e utilizavam redes
e tarrafas. Quando chegamos já
haviam retirado inclusive peixes

da água”, contaram os guardas.
Diante dos fatos, o três
foram encaminhados à Delegacia
de Polícia da cidade para prestar
declarações. Eles pagaram fiança
de R$ 3 mil e foram liberados, já
os materiais foram apreendidos e
encaminhados para a polícia.
Além do crime ambiental,
pessoas que praticam a pesca
predatória podem responder
também por invasão de propriedade.

SEIS MANDADOS DE BUSCA

Civil de TB prende
três em operação
Divulgação

É CRIME

Quatro presos por ligação clandestina
Ponta Grossa - Técnicos da
Copel descobriram 25 pontos de
captação irregular de energia elétrica na rua Corrupião, no bairro
Colônia Dona Luiza, em Ponta
Grossa.
De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados para
dar apoio aos técnicos na manhã
de quarta-feira (19).
As ligações clandestinas
foram removidas pela equipe da

Divulgação

Polícia deu apoio aos
funcionários na quarta-feira (19)

Copel e quatro pessoas foram
presas pelo delito. Além disso,
os técnicos também retiraram
100 metros de cabos elétricos
que estavam no local de forma
irregular.
As quatro pessoas foram
encaminhadas para a delegacia
pelo crime de furto qualificado.
Eles não tiveram o nome divulgado devido a nova lei de Abuso
de Autoridade.

Bombeiros encontram dois corpos
Os jovens Willian Roberto
Braz, de 19 anos, e Michael
Johnatan Lentes de Souza, mais
conhecido como Maicon, de 25
anos, estavam se banhando no
Salto da Conceição quando
desapareceram na tarde de
domingo (16) por volta das
17 horas. Segundo informações um dos jovens estaria se
afogando e o outro pulou para

tentar salvar.
Os
mergulhadores
do
Corpo de bombeiros de Telêmaco manteve as buscas desde
segunda-feira, até encontrarem
os dois corpos, um seguido do
outro.
O Instituto Médico Legal
foi acionado e os corpos foram
encaminhados para Ponta
Grossa.

Policiais apreenderam armas de fogo e cartuchos de diversos calibre
Telêmaco Borba - Na
manhã de quarta-feira (19),
policiais civis de Telêmaco Borba
realizaram Operação Policial nos
Bairros Área 3 e Triângulo, referente a investigações de vários
furtos ocorridos recentemente no
Parque Industrial da cidade.
De acordo com a Polícia
foram cumpridos seis mandados
de buscas nos referidos bairros,
sendo realizado três prisões no
Bairro Área 3. Nos locais, três
homens que não tiveram seus
nomes divulgados foram presos.

Ele têm a idade de 24, 55 e 60
anos.
Com os presos foram apreendidas seis armas de fogo, sendo
três revólveres, uma garrucha e
duas espingardas. Foram apreendidos também, mais de 100
cartuchos de diversos calibres.
As três pessoas presas foram
encaminhadas à 18ª Subdivisão
Policial de Telêmaco Borba e
autuadas em flagrante delito
por Posse Irregular de Arma de
Fogo e ficarão à disposição da
Justiça.

JURI POPULAR

Condenado a 17 anos por matar
Ponta Grossa - O Tribunal
do Júri de Ponta Grossa condenou
a 17 anos, 10 meses e 15 dias
de reclusão, em regime fechado,
homem acusado de homicídio
duplamente qualificado.
O crime ocorreu no dia 17
de janeiro de 2019. Segundo
a denúncia apresentada pelo
Ministério Público do Paraná,

de posse de arma de fogo, o réu
fez vários disparos contra um
comerciante que teria se recusado a vender cerveja e cigarros
fiados. Os fatos foram presenciados pela filha da vítima, que
chegou a ser socorrida, mas não
resistiu.
O MPPR sustentou no julgamento a tese de homicídio quali-

PG registra
tentativa de
homicídio

Ponta Grossa – Polícia Militar de Ponta Grossa registrou
na manhã de quarta-feira (19)
tentativa de homicídio no Jardim
Quero-Quero.
De acordo com os policiais,
um homem, de 36 anos, foi atingido por dois tiros enquanto transitava pela rua Expedicionário
Guilherme Scheidt. A situação foi
registrada por volta das 9 horas.
Segundo relatório, a vítima foi
atingida nas costas e foi socorrida
pela equipe de socorro com ferimentos considerados moderados.
Depois do atendimento, o Corpo
de Bombeiros levou a vítima para
o Hospital da Unimed.
A Polícia Militar faz buscas
para identificar o autor dos disparos. Mas, até o momento ninguém
foi preso. Conforme os policiais,
estojos de calibre 380 foram
encontrados no local.

CLONANDO DADOS

Procon alerta
sobre golpe
de celular
Procon de todos os estados
do PR estão orientando usuários
a não atender chamadas em que
o próprio número aparece como
remetente da ligação. O órgão
enfatiza que se trata de um golpe
em que hackers conseguem invadir o celular da vítima e roubar
informações. O alerta ressalta
que eles precisam de apenas dez
segundos para clonar o telefone.
O diretor-executivo do Procon-SP, Fernando Capez, explica
que o número de reclamações
sobre o golpe têm aumentado. A
orientação é recusar a ligação e
entrar imediatamente em contato
com a operadora de telefonia para
relatar o ocorrido.
“Caso o consumidor constate
pelo visor de seu aparelho que
está recebendo uma ligação de um
número igual ao seu, não atenda:
informe sua operadora sobre o
ocorrido e avise outras pessoas
e amigos para que não caiam no
golpe”, afirma Capez.
A ligação realizada com o
próprio número do usuário é
possível através de uma nova
técnica de spoofing que permite
ao hacker mascarar o número
de origem com qualquer outro
que desejar. O bandido escolhe
o número da vítima para confundí-la e fazê-la atender a ligação.
* COM ASSESSORIA

EM TELÊMACO BORBA

Telêmaco Borba - Corpo de
Bombeiros de Telêmaco Borba
resgatou no final da manhã
de terça-feira (18) os corpos
dos dois jovens moradores da
região, que estavam desaparecidos desde o domingo (16) nas
águas da localidade conhecida
como Salto da Conceição, um
espaço bastante frequentado
por pescadores, em Tibagi.

NO BAIRRO QUERO-QUERO

ficado por motivo fútil e por ter
ocorrido mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, o
que foi acolhido pelos jurados.
Todos os pedidos apresentados
pela 10ª Promotoria de Justiça
de Ponta Grossa foram acolhidos pelo Conselho de Sentença
no julgamento ocorrido na terça-feira (18).

AINDA SEM DONO

Pés de maconha
apreendidos
em Piraí do Sul
Piraí do Sul - Polícia Militar
de Piraí do Sul localizou dois pés
de maconha na tarde de quartafeira (18). Conforme o boletim
oficial dos militares, as plantas
estavam em uma residência abandonada na rua Eurides Alves da
Silva.
Os pés de maconha foram
apreendidos e levados para a
delegacia.
A Polícia Militar da cidade
ainda não localizou os donos das
plantas.
Divulgação
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por Sandro

A. Carrilho

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

21/02

Elisete Ignácio Correa

22/02

Divulgação / Daniel Calvo

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

A bela Fer
Sulareviscz,
fotografada pela
equipe Daniel Calvo
Fotografia! Ela que
neste mês completa
seus 15 anos com
festa no Espaço
Eloy Ferreira
Divulgação / Arquivo Pessoal

Domingo (23) será
a vez do fotógrafo
Christian
Christóforo
receber parabéns
pela chegada de
seu aniversário

André F. C. L. de Carvalho
Renata Brunoski
Walter Fernandes
Marcelo Lopes
Alex Koralevski

Parabéns, por mais um dos seus melhores momentos
da sua juventude, por comemorar a sua graduação
em Ciências Farmacêuticas e por receber a honrosa
homenagem de melhor aluna da turma, durante
cinco anos. Mais uma vez parabéns! A colação de
grau de Ana Flavia aconteceu em 13 de fevereiro

Divulgação / Arquivo Pessoal
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Divulgação / Fabiana Guedes
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação

23/02

Maria Cândida Krelling
Rodrigo Magalhães Holtz
Alessandro Milek
Karoline Barth
Karina Barth
Ana Carolina Q. Telles
Fernando A. M. Guimarães
Ieda Mara Oliveira
Izabel Hofmann
Vanessa Alves
Christian Christóforo
Vereador Joel Fadel, no dia 7 de fevereiro,

24/02

Jade Louisie Felippe

data que completou 66 anos, entregou cheque
no valor de R$15.000 para a Rede Feminina
de Combate ao Cancer. O dinheiro é
proveniente de seu salário de vereador

Ainda sendo muito festejada
pela passagem de seu
aniversário no último dia 11,
Ricardo Francisco Oliveira. No
clique, recebe o carinho de sua
noiva, Janine Alicia Groenwold

Aniversariante do último dia 16, a bela Joyci Kawane
Baldega comemorou a chegada dos 15 anos no último
dia 15, em um dos salões de festa do Buffet Kramelada,
em Uvaranas. No clique, ela recebe o carinho da irmã Josimeri, e da mãe, Sonia Tlumaski Baldega, que também
foi muito cumprimentada no dia 19 pela troca de idade

