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Novos 
defensores 
já atuam

desde o final de abril
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O goleiro Luiz Felipe Pedroso, de Telêmaco Borba, que atualmente está 
jogando pela equipe sub-17 de Castro, assim como no Caramuru Futsal adulto, 
foi convocado para integrar a seleção brasileira que disputará o I Mundial de 
Futebol de Salão da Associação Mundial de Futsal (AMF).                página 6

Goleiro de Tb é convocado 
ESPORTE

aline comandou 
encontro do Pr

A vereadora Aline Sleutjes Roberto 
e demais filiados realizaram o primeiro 
encontro regional de seu novo partido – 
Partido da República (PR) – em Castro.     
                       página 3

EM CASTRO

Aline sleutjes e deputado nishimori

luiz  felipe Pedroso ganha reconhecimento

D
ivulgação

Tibagi sedia 
exposição de 
carros antigos

Os amantes de carros antigos 
poderão apreciar o 2° Encontro 
de Automóveis Antigos e Espe-
ciais de Tibagi, promovido pela 
Prefeitura de Tibagi, através 
da secretária de Turismo, nos 
dias 21 e 22 de maio. O evento 
que contará com a presença de 
diversos clubes da região, entre 
eles a Associação Tibagiana de 
Veículos Antigos, Ativa, será 
aberto ao público. Espera-se 
mais de cem veículos. página 4

PolÍTiCa
Brasil precisa 
crescer, diz 
Beto Richa

O governador Beto Richa 
(PSDB) defendeu nesta ter-
ça-feira (3), em Brasília, que, 
aprovado o impeachment da 
presidente da República, o novo 
governo proponha, em regime 
de urgência, uma agenda de 
reformas estruturais que criem 
condições para que o Brasil volte 
a ser um país competitivo, com 
melhores condições de gerar 
emprego e com equilíbrio nas 
contas públicas. Richa também 
considera fundamental o combate 
irrestrito à corrupção, o apoio às 
investigações da Operação Lava 
Jato e a garantia de independência 
à Polícia Federal e ao Ministério 
Público.               página 3

LAZER

Luiz Gabriel Machado, de 12 
anos, morreu na tarde de terça-
feira (3) vítima de afogamento 
no bairro Perpétuo Socorro, em 

Castro. De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, o menino caiu em 
uma vala enquanto estava pescan-
do.                              página 7                         

A Chama Olímpica chegou ao Brasil 
na manhã desta terça-feira (03). Em 
pouco mais de um mês a tocha deve che-
gar a Castro, considerando que a chama 
irá percorrer 328 municípios brasileiros 
durante 95 dias em um revezamento que 
terá a participação de 12 mil condutores 
da tocha olímpica.                           página 5                                                  

mOrre em vAlA JÁ NO BRASIL

CoM MoTos
Paraná  tem  
três acidentes 
por hora

No Paraná, a cada hora, 
são registrados, em média, 
três acidentes de trânsito en-
volvendo motos. A estimativa 
do Departamento de Trânsito 
do Estado (Detran) é que to-
dos os anos aproximadamente 
500 motociclistas morrem 
e 20 mil são feridos nestas 
ocorrências.          página 5

Expo Palmeira 
inicia venda 
de ingressos

  página  4

Castro se prepara 
para receber a 
Tocha olímpica

Castro e Carambeí já podem 
contar novamente com os servi-
ços de Defensoria Pública. Os 
novos defensores – Leonardo 
Canella e Rafael de Matos 
Souto – chegaram ao município 
na última quinta-feira (28), e 

leonardo Canella e Rafael de Matos souto já atuam

CriMinalidade
Homem reage a assalto 

e acaba baleado

seGUranÇa
Morre eletrocutado 

ao colher pinhão

eM CasTro
Mais duas escolas 

com ensino integral
 página 7     página 7 página 5

PalMeira

desde então, já atuam na solu-
ção de questões administrativas 
e atendendo à comunidade. Os 
defensores foram contratados 
através de concurso públi-
co, realizado pelo Estado em 
2014.          página 5    



5/05 - Dia da Comunidade/
Dia do Artista Pintor/
Dia do Marechal Rondon/
Dia nacional do Expedicionário

6/05 - Dia do Cartógrafo

2  QUINTA-FEIRA, 5 E 6 DE MAIO DE 2016

IN
FO

RM
AÇ

ÕE
S 

ÚT
EI

S

EX
PE

DI
EN

TE

CASTRO E REGIÃO

VENDA  AVULSA

Mensal:   R$   36,00
Semestral:  R$ 216,00
Anual:   R$ 432,00

Mensal:   R$    40,00
Semestral:  R$  240,00
Anual:   R$ 480,00

OUTRAS LOCALIDADES

Sábado e Domingo: R$ 3,00
Dia de semana: R$ 3,00
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Depois de alguns meses de espera, Castro volta a contar com 
os serviços da Defensoria Pública. Em outubro do ano passado, 
os defensores que haviam sido nomeados para o município aca-
bam deixando a cidade – um porque pediu transferência e o 
outro porque foi chamado para assumir chefia de gabinete, em 
Curitiba. Desde então, a expectativa da população, de Castro 
e de Carambeí, era grande, visto que o número de pessoas 
que necessita deste tipo de atendimento é consideravelmente 
grande. Um dos motivos que avoluma tal demanda é a desi-
gualdade social encontrada no Brasil, e não diferentemente, em 
grande parte das cidades brasileiras.

DEFENSORIA PÚBLICA

Previsão do Tempo - Castro*
Dia Clima Temperatura Umidade

21 ºC

13 ºC

21 ºC

13 ºC

100%
60%

100%
66%

Quinta
5/04

Sexta
6/04

100%

100%

Sol com muitas nuvens de manhã passando a nublado, com possibilidade de garoa.

Fonte: TempoAgora                                                             *Consulta realizada em: 04/05/2016

Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite.

EDITORIAL

CARAMURU - SEXTA-FEIRA (06), A PARTIR DAS 19H30

Até domingo, a simpática 
Imbituva está em festa tanto pelos 
seus 145 anos de emancipação 
como pela 32ª Feira de Malhas do 
município – a Femai  2016, maior 
exposição da moda tricô do Paraná 
, que reúne dezenas de fabricantes 
oferecendo produtos de inverno a 
preço atraente. Estive no Pavilhão 
Francisco Barros segunda-feira e 
fiquei até à noite para assistir o 
empolgante show da dupla Pedro 
Paulo e Alex, muito bom. Mas o 
importante para os turistas é a 
oportunidade de comprar boas 
malhas de qualidade muito melhor 
que os produtos chineses de baixo 
custo que infestam o mercado. 
Posso garantir que vale a viagem 
para comprar os artigos e também 
para conhecer a bela cidade admi-
nistrada pelo prefeito Bertoldo 
Rover. Os produtos expostos pelas 
malharias locais são de excelente 
qualidade, há muitas novidades 
na moda atual e o melhor é que 
o atendimento é muito bom, os 
stands estão bem montados e o 
pagamento pode ser efetuado no 
cartão de crédito. O pavilhão da 
Femai reúne cerca de 30 malha-
rias oferecendo seus produtos. Os 
preços são bons – algumas blusas 
básicas custam apenas 25 reais 
com malhas de qualidade, mas 
as mais exigentes escolhem belos 
casacos e vestidos que podem pas-
sar de 200 reais.

Imbituva tem a mesma origem 
de Castro – foi antigo pouso de 
tropeiros no caminho de Viamão, 
e hoje tem 27 mil habitantes. 
Pequena mas muito bem cui-
dada, seu centro é interessante e 
tem bons restaurantes, e é pólo 
madeireiro e de agro-pecuária. 
Aproveitei e dei um abraço no 
meu amigo Willian, das óticas 
Rainha, líder na venda de reló-
gios e óculos. Willian me contou 
um segredo: todo ano a feira de 
malhas coincide com a chegada 
do frio intenso – e este ano não 
foi diferente! Além das malhas, 
a fábrica das conhecidas botinas 
Kadesh é a maior empresa, hoje 
emprega 450 pessoas e é orgulho 
da cidade, de povo simpático e 

mulheres muito bonitas,  fruto da 
colonização de alemães, italianos, 
poloneses e russos.

A 32ª Feira de Malhas de 
Imbituva vai até este domingo, dia 
8 - ainda há tempo de você conhe-
cer as novidades. Solicito daqui 
deste espaço para que se repita 
a minha sugestão, já adotada 
desde os tempos do ex-prefeito 
Rubinho: depois do final da feira, 
alguns stands ficariam abertos no 
pavilhão até o final de agosto em 
sistema de rodízio. Há alguns anos 
reclamei aqui desta coluna que o 
pavilhão funcionava apenas nos 10 
dias da feira e depois só reabria no 
outro ano: vamos ver se este ano 
Imbituva repete a dose e mantém 
aberto o local para você comprar 
as excelentes malhas de até o final 
do inverno, boa opção que agrada 
aos comerciantes locais e atrai visi-
tantes  para a cidade.

Para quem sai de Castro, são 
90 quilômetros até chegar à capi-
tal das malhas. Siga até Ponta 
Grossa e depois pegue a direção 
de Guarapuava, entre no primeiro 
trevo de acesso à cidade e siga em 
direção ao centro – não tem como 
errar, o pavilhão da Femai é logo 
no início da cidade. A rodovia 
desde Ponta Grossa é pedagiada, 
e quem toma conta do trecho é a 
Caminhos do Paraná, que cobra 
caríssimo pedágio numa rodovia 
simples, sem duplicação e com 
poucos locais de terceira faixa. 
De automóvel, são mais de 20 
reais no trecho de ida e volta, o 
que é muito caro, principalmente 
por você rodar em uma rodovia de 
pista simples. Pior ainda: o pedá-
gio é em trecho no meio do muni-
cípio, prejudicando os morado 
res do interior que precisam ir à 
cidade. Para quem vai à Femai 
tudo bem, com as boas compras 
dá para encarar – agora quem 
mora em Imbituva paga preço alto 
para rodar numa estrada peri-
gosa, principalmente agora que é 
época de neblina.

Mas o importante é que a 
Femai 2016 está muito bonita, os 
preços atraentes e os artigos de 
primeira qualidade. Aproveite este 
final de semana e vá até Imbituva, 
você vai gostar.

* Paulo Magalhães escreve 
neste espaço às terças, quin-
tas e sábados

As malhas de 
imbituva
* Paulo Magalhães

Temas relacionados com a vio-
lência sempre estão nos holofotes. 
Somos bombardeados com notícias 
relacionadas a problemas de falta de 
segurança que resultam em roubos, 
assaltos e, em alguns casos, até em 
mortes. Não importa onde: empre-
sas, comércios, apartamentos e 
casas são alvos destes criminosos. A 
sensação de insegurança atinge pra-
ticamente todos os cidadãos do país. 
E a sensação é justificada quando 
olhamos as estatísticas relacionadas 
à criminalidade.

Para termos uma ideia da 
dimensão do problema, o anuário 
do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, referente ao ano de 2014, 
divulgado ano passado, mostra que, 
nas 27 capitais do país, houve quase 
16 mil mortes decorrentes de crimes 
violentos intencionais como homicí-
dios dolosos, lesões seguidas de 
morte e latrocínios. Isso representa 
uma vítima a cada 30 minutos.

Um dos tipos mais comuns de 
violência está relacionado a inva-
sões a residências e comércios, um 
tipo de crime que só cresce. De 
acordo com o 49º Distrito Policial 
de São Mateus, em São Paulo, por 
exemplo, foram registradas 277 
ocorrências de roubos e furtos a 
casas e condomínios, entre janeiro 
e outubro de 2015. No Morumbi, 
também em São Paulo, a polícia 
apontou 209 casos. Ainda segundo 
dados da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, a capital pau-
lista registrou 2.645 furtos e 649 
roubos a residências entre janeiro 
e outubro do ano passado. Isso 
representa uma média de 11 casos 
de invasão de residência por crimi-
nosos a cada dia.

Sim, vivemos uma guerra interna, 
uma guerra velada, que assusta a 
todos. No Estado do Rio de Janeiro 
não é diferente. Houve crescimento 
de 16% no número de roubos de 
novembro de 2014 para novembro 
de 2015. Foram 97 casos em 2014, 
contra 113 no ano passado. No Dis-
trito Federal a alta foi de 15% entre 
fevereiro e novembro de 2015, em 
comparação com 2014. Foram 466 
ocorrências no ano passado, contra 
536 neste ano, segundo dados do 
Balanço da Criminalidade no DF.

Não são apenas as residências 
que estão no foco dessas ações. Os 
comércios também estão na rota 
destes meliantes. Toda essa violência 
parece se acentuar em alguns perí-

odos do ano, como festas, feriados 
prolongados ou férias. Isso porque 
nestes períodos de longa ausência 
dos residentes é maior, mas isso não 
é exclusividade de períodos em que 
todos estão fora. Às vezes, deixar a 
casa vazia por alguns dias, já é um 
bastante para que os bandidos não 
se inibirem e partirem para a ação.

Evitar que sua residência ou 
comércio sejam alvos destas ações é 
quase impossível, porém você pode 
diminuir as probabilidades. Como? 
Tomando algumas atitudes de segu-
rança. Por exemplo: é preciso ficar 
atento ao horário de chegada e saída 
da residência. Os horários preferidos 
dos criminosos são de manhã, entre 
7h e 9h, e a noite, entre 18h e 20h. 
Nestes horários, a atenção deve ser 
redobrada. Sempre é bom variar o 
caminho ao voltar para casa. Outra 
dica é verificar a presença de estra-
nhos antes de abrir o portão. Em 
geral, os bandidos estudam o local 
antes de cometerem o delito. Se 
você perceber algo estranho, o ideal 
é alertar a policia. Para o comércio, 
as dicas são as mesmas.

A contratação de uma segurança 
patrimonial também é uma opção. 
Quando realizada por profissionais 
gabaritados, pode minimizar esse 
fator risco a quase zero. Hoje, é pos-
sível encontrar uma gama de serviços 
de segurança, vigilância 24 horas 
por dia, alarmes monitorados, servi-
ços de ronda, entre outros. Opções 
que servem tanto para comércios 
como apartamentos e casas.

Contudo, a contratação de uma 
escolta armada deve ser feita de 
forma estratégica, caso contrário 
pode se tornar um problema maior. 
Por isso que na Transvip Brasil 
temos como metodologia contratar 
apenas ex-militares. Além disso, 
toda a nossa equipe recebe um trei-
namento que exige disciplina por 
parte do vigilante. Assim fica mais 
fácil garantir a segurança do cliente.

Infelizmente, o que era respon-
sabilidade do governo - garantir a 
proteção e segurança dos cidadãos 
- tornou-se uma necessidade para 
cada um de nós. Temos que fazê-lo. 
Caso contrário, pagaremos essa 
conta e ela pode sair bem cara. 

Marcos Guilherme D. Cunha 
é diretor geral da Transvip Bra-

sil, transportadora de valores 
e cargas especiais. 

Como prevenir a invasão a 
residências e comércios

* Guilherme D. Cunha

Segundo o dicionário, 
uma das definições da palavra 
“Mãe” é: “Aquela que gerou, 
deu à luz ou criou um ou mais 
filhos. Aquela que oferece cui-
dado, proteção, carinho ou 
assistência a quem precisa.”

Ser mãe é algo imensurá-
vel, uma dádiva de Deus! É dar 
carinho, afeto quando o choro 
rouba a cena e você vê uma 
lágrima escorrendo no rosto 
do seu filho. É cuidado na hora 
da febre em plena madrugada.

É ter um dia exaustivo de 
trabalho e, ao chegar em casa, 
receber um abraço do seu filho 
e um bilhetinho escrito “eu te 
amo”. Também é conversar 
sério, mas com carinho quando 
chega o boletim com notas ver-
melhas ou uma reclamação do 
professor.

Ser mãe não é somente for-
mar o filho e enchê-lo de signi-
ficados nos primeiros anos da 
infância; é uma missão para a 
vida toda. Conforme os filhos 
vão crescendo, nós, mães, 
também os acompanhamos. O 
que muda são as conversas! A 
preocupação não é mais se a 
criança vai dividir o brinquedo 
com o primo, mas se está 
fazendo a escolha certa para o 
vestibular, se foi bem na entre-
vista no trabalho e a espera 
ansiosa por quando seu filho 
irá trazer o neto para passear 
na casa da vovó.

O dom de ser mãe implica 
em um carinho gratuito para 
sempre, que passará de gera-
ção em geração. É o alicerce, 
o chão firme quando o mundo 
parece de cabeça para baixo. 
É sonho quando os dias estão 
cinza.

Você que está lendo  ter 
se identificado ou lembrado 
de uma amiga que também 
enfrenta os desafios de mãe.  
Precisamos recordar e ter 
como referência Maria, a Mãe 
de Jesus. Jesus podia ter vindo 
ao mundo pela primeira vez de 
diversas formas, mas ele esco-
lheu pela família, graças ao 
“sim” de Maria.

A exemplo da Mãe de Jesus, 
devemos reafirmar todos os 
dias, nos momentos de ale-
gria e tristeza, o nosso sim à 
maternidade.

Sou filha da Dona Maria e 
mãe da Pâmella, da Paôlla e da 
Polliana.  Diariamente, trans-
mito às minhas filhas o amor 
que recebi da minha mãe. Amor 
que se renova a cada instante e 
que não tem fim.

Mãe, você recebeu essa 
linda missão de gerar vida, seja 
ela no ventre ou no coração. 
Portanto não desperdice esta 
valiosa oportunidade. Ame! 
Cuide! Eduque! Você sempre 
será a mais beneficiada.

Feliz Dia das Mães!

Ser mãe: Amor que não se mede
* Paula Guimarães
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O futuro ministro da Fazenda, Henrique Meirel-
les, chamou a atenção dos membros do futuro governo 
Temer que falam pelos cotovelos de economia. Depois 
de apresentar um quadro da situação do país, Meirelles 
reclamou que tinha muita gente dando palpite furado. O 
futuro presidente, Michel Temer, baixou uma ordem unida 
e ninguém mais dá entrevista sobre o assunto.

O futuro ministro comentou que o mercado estava 
ficando confuso com tantos planos e projetos torna-
dos públicos por vários dos interlocutores do próximo 
governo. No Jaburu, ele falou do descontrole geral da 
economia do país, do défict público e da falta de credi-
bilidade das autoridades econômicas do governo Dilma. 
Após a reunião, ministros se abstiveram de falar sobre 
economia.

PALPITEIROS

Em reunião com Michel 
Temer, o presidente do PSB, 
Carlos Siqueira, e os líderes do 
partido na Câmara, Fernando 
Coelho Filho, e no Senado, 

Antonio Carlos Valadares, 
entregaram ao vice-presidente 
da República um documento 
com dez itens chamado “Agenda 
Mínima para o Brasil”.

AGENDA MÍNIMA

Em meio crise econômica sem precedentes e com mais de 
11,1 milhões de desempregados, os brasileiros já pagaram R$ 
700 bilhões em impostos até esta terça-feira (3), segundo o 
“Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo. O Brasil 
já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo.

BRASILEIROS 
ESCORCHADOS

DA ASSESSORIA

"São pontos que considero 
fundamentais e que fazem parte 
da carta 'Princípios e valores 
para um no Brasil', que o PSDB 
vai entregar ao vice-presidente 
Michel Temer", diz Richa 

O governador Beto Richa 
(PSDB) defendeu nesta terça-
feira (3), em Brasília, que, 
aprovado o impeachment da 
presidente da República, o novo 
governo proponha, em regime 
de urgência, uma agenda de 
reformas estruturais que criem 
condições para que o Brasil volte 
a ser um país competitivo, com 
melhores condições de gerar 
emprego e com equilíbrio nas 
contas públicas. Richa também 
considera fundamental o com-
bate irrestrito à corrupção, o 
apoio às investigações da Ope-
ração Lava Jato e a garantia de 
independência à Polícia Federal 
e ao Ministério Público.

"São pontos que considero 
fundamentais e que fazem parte 
da carta 'Princípios e valores 
para um no Brasil', que o PSDB 
vai entregar ao vice-presidente 
Michel Temer", disse Richa 
sobre o documentos de 15 pon-
tos que norteiam o apoio dos 
tucanos a um provável governo 
Temer na presidência da Repú-
blica. Além de Richa, a carta foi 
assinada pelos governadores 

Marconi Perillo (GO), Geraldo 
Alckmin (SP), Pedro Taques 
(MT), Reinaldo Azambuja (MS) 
e Simão Jatene (PA) e pelo pre-
sidente nacional do PSDB, 
senador Aécio Neves.

"O Paraná tem uma série de 
políticas públicas e de medidas 
de ajustes que equilibraram as 
contas, recuperaram a capaci-
dade de investimento do Estado 
e que servem de exemplo ao 
País", lembrou Richa. "O Paraná 
espera o fim da discriminação 
sistemática imposta pelo governo 
federal e que o Estado tenha uma 
participação maior nos projetos 
e investimentos federais do novo 
governo. A quarta economia do 
País deve ser tratada de forma 
compatível com os impostos e 
contribuições recolhidos pelos 
trabalhadores e empresas para-
naenses", completou Richa.

IMPACTO
Beto Richa considera ainda 

essencial que o eventual governo 
Temer adote medidas de impacto 
já nos primeiros dias de gestão 
a fim de restaurar a confiança 
dos investidores e sinalizar que o 
governo federal retomou o cami-
nho da  responsabilidade fiscal. 
"Medidas dessa natureza poderão 
reverter a atual trajetória nacio-
nal, de destruição de empregos, 
fechamento de empresas e desin-
dustrialização", disse.

Richa afirmou ainda esperar 
que o novo ministério seja inte-
grado por nomes expressivos, 
de reconhecida competência nas 
suas áreas de atuação. "O novo 
ministério, além de muito mais 
enxuto, precisa reunir experiên-
cia, talento e criatividade. Um 
grupo homogêneo que ponha 
mãos a obra para reconquistar 
a confiança dos brasileiros na 
capacidade do governo de rea-
glutinar a nação em torno de um 
projeto consistente e de longo 
prazo", disse ele.

Legenda

Se aprovado o 
impeachment, 
uma agenda 
de reformas 
deve existir

Divulgação

Brasil precisa crescer, diz Beto Richa
VOLTAR A CRESCER E CRIAR EMPREGOS

O Tesouro Nacional estima que a carga tributária brasileira cres-
ceu em 2015 e atingiu 32,71% do PIB ante a 32,43% do PIB em 
2014. No dia 30 de dezembro de 2015, foi alcançada pela primeira 
vez em um ano a marca inédita de R$ 2 trilhões que foram pagos 
pelos brasileiros em impostos. Com informações do G1/Globo.

CARGA PESADA

Está nas mãos de Teori 
Zavascki o pedido de aber-
tura de inquérito para inves-
tigar a presidente Dilma 
Rousseff. No pedido feito 
pelo Procurador-Geral da 
República, Rodrigo Janot, 

são dois os principais pontos 
a serem investigados:  a 
nomeação de Lula para a 
Casa Civil e a de Navarro 
Ribeiro para o STJ numa 
tentativa de obstruir as inves-
tigações da Lava-Jato.

DILMA DEPENDE DE TEORI

“O paraná 
espera o fim da 
discriminação 
sistematica 
imposta pelo 
governo federal 
e que o Estado 
tenha uma 
participação 
maior nos 
projetos e 
investimentos 
federais do 
novo governo

Nesta terça-feira (03), o 
deputado estadual Marcio Pauliki 
participou de uma reunião com os 
demais parlamentares que fazem 
parte da ‘Frente Parlamentar 
Contra a Prorrogação dos Con-
tratos de Pedágio’ na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). 
Além de defender a abertura de 
nova licitação, os deputados irão 
acompanhar e cobrar a efetivação 
das obras que as concessionárias 
de pedágio se comprometeram 
a realizar no momento em que 
assinaram os atuais contratos de 
concessão.O lançamento oficial 
está confirmado para o dia 16 de 
maio.

O objetivo é que o trabalho 
da frente parlamentar resulte na 
aprovação de dois projetos de lei. 
O primeiro deles estabelece que 
o legislativo deverá aprovar qual-
quer mudança no cronograma de 
obras. “Quando a concessionária 
assina o contrato, ela se com-
promete a realizar investimentos 
nas estradas. Muitas vezes, uma 
obra é substituída por outra e elas 
podem ter valores diferentes”, 
explica Pauliki. A outra iniciativa 
acabaria com a possiblidade de 
renovação dos contratos e obriga-
ria a abertura de licitação. 

Os deputados irão formalizar o 
pedido de urgência para o Projeto 
de Lei (PL) 21/2013 que obriga 
a aprovação pela Assembleia de 
qualquer alteração nos contratos de 
pedágio (renovação, aditivos, entre 
outros), de autoria dos deputados 
Douglas Fabrício e TercílioTurini. 
“O pedágio no Paraná acabou se 
transformando num grande pesa-
delo, principalmente para o setor 
produtivo. O preço se tornou 
abusivo com praças de pedágio 

e inviabiliza o tráfego de carros e 
caminhões. Nós já estamos vendo 
uma mobilização no sentido de 
renovar os contratos de pedágio 
que vencem em 2021. O assunto 
é tão importante que não pode ser 
discutido apenas entre o Governo 
do Estado e as concessionárias, a 
sociedade precisa participar desta 
discussão”, enfatiza.

A Frente Parlamentar tam-
bém irá analisar a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que propõe consulta popular para 
a renovação dos atuais contratos, 
do deputado Paranhos. “A popu-
lação não concorda com o for-
mato que o pedágio foi estipulado 
no Paraná. Nós precisamos ouvir 
as pessoas e fazer uma ampla 
divulgação de como será o novo 
contrato, explicando quais serão 
as tarifas, a taxa de retorno, os 
trechos duplicados”, exemplifica. 
A PEC já possui o número de 
assinaturas necessárias e aguarda 
a votação em Plenário.

Audiência pública
A primeira audiência pública 

para discutir as concessões de 
pedágio no Estado será realizada 
em Ponta Grossa. Ela está mar-
cada para o dia 23 de maio, na 
ACIPG, às 19h30, e contará com 
a presença de diversas entidades e 
sindicatos ligados à área. Pauliki 
fez questão de ir pessoalmente até 
a CCR Rodornorte fazer o convite 
para a audiência. “A concessiona-
ria terá a oportunidade de explicar 
como está o cronograma de ações 
em toda a nossa região. Desta 
forma, nós teremos embasamento 
técnico para discutir as obras que 
estão sendo realizadas no contrato 
atual e dizer não à renovação e tra-
balhar pela abertura de uma nova 
licitação”, salienta.

Frente Parlamentar se reúne 
e organiza lançamento oficial

LANÇAMENTO OFICIAL

LUANA DIAS

*Com assessoria

Na noite da última segunda-
feira a vereadora Aline Sleutjes 
Roberto e demais filiados realiza-
ram o primeiro encontro regional 
de seu novo partido – Partido 
da República (PR) – em Castro. 
Além de alinhamentos relacio-
nados aos trabalhos da sigla na 
preparação para as eleições muni-
cipais deste ano, a reunião tam-
bém serviu para o fortalecimento 
de seu nome (Aline), como pré-
candidata ao Executivo castrense. 
“Este foi o primeiro encontro 
que fiz depois da minha mudança 
de partido - mudança necessá-
ria para a viabilização de uma 
futura candidatura, pois o PR é 
um partido forte e consolidado. 
Quem me conhece sabe da minha 
dedicação e honestidade, marca 
registrada na minha vida política. 
Castro merece ser cuidada com 
o mesmo carinho que uma mãe 
cuida de um filho e nas conven-
ções meu nome estará à disposi-
ção do PR e demais partidos que 
queiram mudança, transparência 
e gestão para todos”, declarou a 
vereadora.

O nome da vereadora, como 
possível candidata à prefeita de 
Castro, passou a ser mais ouvido 
depois dos votos conquistados 
em sua candidatura na disputa 
por uma cadeira na Assembleia 
Legislativa do Paraná, nas elei-
ções de 2014. O deputado Luiz 
Nishimori também ressaltou o 
apoio à pré-candidatura da vere-
adora. "Estou feliz com a filiação 
de Aline, um nome que traz, além 
de força política demonstrada na 
última eleição, uma história de 
honestidade, trabalho e dedica-
ção.”, garantiu.

Encontro 
regional do PR 
em Castro

REUNIÃO DESTACA ALINE
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Tibagi - Os amantes de 
carros antigos poderão apreciar 
o 2° Encontro de Automóveis 
Antigos e Especiais de Tibagi, 
promovido pela Prefeitura de 
Tibagi através da secretária 
de Turismo, que ocorre nos 
dias 21 e 22 de maio na Praça 
Edmundo Mercer. O evento 
que contará com a presença de 
diversos clubes da região, entre 
eles a Associação Tibagiana de 
Veículos Antigos, Ativa.

O evento é aberto ao 
público, o evento contará com a 
exposição de mais de cem veí-
culos e atrações culturais, além 
de premiação para os melho-
res veículos. Os interessados 
em expor seu veículo, devem 
se inscrever antecipadamente, 
com uma taxa de 2kgs de ali-

mento não perecíveis.
A programação ainda conta 

com city tour guiado pela 
cidade, e feira gastronômica. 
“O Encontro de Automóveis 
Antigos é um evento para toda 
a família, além é claro de que 
ocorrerão city tours guiados 
para que todos possam conhe-
cer mais as beleza de Tibagi”, 
destaca o secretário de Turismo, 

Alberto Portugal.
As inscrições devem, pre-

ferencialmente, ser realizadas 
até o dia 18 de Maio, pelo tele-
fone 0800 643 1388, através 
do e.mail setur@tibagi.pr.gov.
br ou diretamente no Centro 
de Informações Turísticas de 
Tibagi, ao lado do Portal de 
entrada da cidade.

O encontro tem apoio do 

trade turístico e da Agência de 
Desenvolvimento do Turismo 
dos Campos Gerais, o 1º. 
Encontro de Veículos Antigos 
e Especiais de Tibagi promete 
ser uma nova opção no calen-
dário de eventos do gênero no 
Paraná. Para maiores informa-
ções, estamos à disposição em 
tempo integral, através do tele-
fone 0800 643 1388.

Automóveis antigos chamam a atenção tanto de jovens quanto de idosos

Programação 
inclui city tour 
guiado pela 
cidade

Divulgação

Tibagi sedia exposição de carros antigos
DIAS 21 E 22 DE MAIO

Tibagi - Nesta sexta-feira 
(06) ocorrerá a 14° edição da já 
tradicional caminhada da APAE, 
com saída às 14 horas, em frente 
à Igreja Matriz. A caminhada 
marca solidariedade e força de 
vontade em contribuir com a ins-
tituição.

Conforme a quantidade de 
pessoas caminhando no dia, e 
a distância percorrida por eles 
é a o valor doado pela ONG 
holandesa 40 MM a APAE, por 
isso quanto mais pessoas par-
ticiparem, maior será a contri-
buição.

Caminhada da APAE
ocorre nessa sexta

EM TIBAGI

14° edição da já tradicional caminhada da APAE

Divulgação

Jaguariaíva - Encerra 
nesta quinta-feira, dia 5, o 
prazo para fazer o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). Em 
Jaguariaíva, o pequeno pro-
dutor rural conta com apoio 
e assessoria da Secretaria 
Municipal de Agropecuária e 
Meio Ambiente (SAMA) para 
o procedimento.  O agricultor 
familiar interessado só precisa 

entrar em contato e agendar o 
atendimento.

Para cadastrar sua proprie-
dade não é necessária a escri-
tura. O CAR pode ser feito com 
os seguintes documentos: RG, 
CPF e cópia da matrícula da 
propriedade (se tiver). Para a 
gratuidade do documento tam-
bém é necessária a declaração 
de aptidão do Pronaf (DAP).

Cadastramento ambiental

Iniciam nesta quinta feira-
feira (05), à partir das 13 horas, 
à venda dos ingressos para os 
shows da Expo Palmeira 2016. 
Nesse ano, duas entidades serão 
beneficiadas com a arrecadação 
das vendas, Santa Casa e APAE. 
Serão diversos pontos de vendas 

espalhados pela cidade: Farmá-
cia Conceição (ao lado da Cacau 
Show), Maxi Farma, Loja Odo-
rico, APAE, Promed, Santa Casa, 
Clube Palmeirense, Super Ótica, 
UTI da Cerveja, Cartório Car-
neiro, Dbug e Tisk Lanches.

Os ingressos vão custar R$ 

20 caso seja comprado separada-
mente, e no pacote promocional 
o valor será R$ 25 para os três 
dias de shows. A meia entrada 
só será válida para a compra do 
ingresso unitário e tem direito a 
esse benefício estudantes, pro-
fessores da rede pública e parti-

cular de ensino, idosos acima de 
65 anos, portadores de deficiên-
cia e doadores de sangue com 
carteirinha.

Quem quiser mais informa-
ções sobre os ingressos e a pro-
gramação pode acessar o site e o 
facebook da Prefeitura Municipal.

Amanha iniciam as vendas dos ingressos
SHOWS DA 8ª EXPO PALMEIRA
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Castro e Carambeí já 
podem contar novamente com 
os serviços de Defensoria 
Pública. Os novos defensores 
– Leonardo Canella e Rafael 
de Matos Souto – chegaram 
ao município na última quinta-
feira (28), e desde então, já 
atuam na solução de questões 
administrativas e atendendo à 
comunidade. “Chegamos com 
grande expectativa em relação 
à nossa atuação e felizes por 
termos vindo a Castro, onde 
buscaremos formar boa equipe 
para bem atender à comuni-
dade”, destacou Leonardo 
Canella.

Os defensores foram con-
tratados através de concurso 
público, realizado pelo Estado 
em 2014. No dia 31 de março 
os profissionais passaram a 
integrar o quadro da Defenso-
ria Pública do Paraná (DPPR) 
e em 5 de abril foram empos-
sados em solenidade realizada 
no Palácio Iguaçu. No início do 
mês de abril, os novos defen-
sores públicos também parti-
cipavam do curso de formação 
profissional promovido pela 
Escola da Defensoria Pública 
do Paraná (EDEPAR).

Na Comarca de Castro – 
que também abrange a cidade 
de Carambeí, cabe ao defen-

sor público Rafael de Matos 
Souto as áreas da Família e 
Cível, ambas divididas em 
duas formas de atuação: acom-
panhamento processual, em 
casos já instaurados, e atendi-
mento inicial, que é o início da 
demanda de novos processos. 
Já o defensor público Leonardo 
Canella tomará conta das áreas 
Criminal – direito garantido 
a pessoas acusadas de crime 
e que não tem advogado para 
defendê-las, e de Execução 
Penal – acompanhamento de 
penas de quem já foi conde-
nado criminalmente.

Cidadãos que necessitem 
de atendimento ou que dese-
jam obter informações sobre o 
trabalho da Defensoria Pública 
devem se dirigir ao endereço 
onde antes funcionava o antigo 

fórum de Castro, na Rua Padre 
Damaso, número 81 – no Cen-
tro. O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira, das 
10 às 17 horas, com exceção 
dos processos nas áreas Cível 
e da Família, cujo atendimento 
se dará entre 13 e 17 horas.

Por enquanto, a Defen-
soria Pública da Comarca 
conta, além dos dois defen-
sores, como três estagiários e 
com um secretário. De acordo 
com os defensores, mais dois 
assessores jurídicos devem 
chegar ao município para inte-
grar a equipe ainda neste mês 
de maio.

Também serão contratados 
dois novos estagiários. “Inte-
ressados, inclusive, podem 
deixar currículos conosco até 
no dia 20 de maio, e no dia 

Leonardo Canella e Rafael de Matos Souto já estão atuando

Desde 28 de 
abril a cidade 
já conta com 
os advogados 
da defensoria

Divulgação

Novos defensores públicos já atuam
DESDE A SEMANA PASSADA

22, faremos a prova para sele-
ção”, informa o defensor Rafael 
de Matos Souto. Podem se 
candidatar às vagas estudantes 
do curso de Direito, a partir do 
oitavo período.

Demanda e expectativa
Segundo os defensores 

públicos nomeados para aten-
der às cidades de Castro e 
Carambeí, a demanda local - 
em todas as áreas de atuação 
dos profissionais – é muito 
grande. “Moramos em um país 
muito desigual, social e econo-
micamente falando, e no Paraná 
essa realidade não é diferente, 
dessa forma, o serviço da 
Defensoria Pública acaba se 
tornando algo fundamental para 
a população, e nós, enquanto 
órgão de execução, queremos 
nos empenhar ao máximo para 
atender a todos os que de fato 
necessitam, e cuidar da efetiva-
ção dos direitos dos cidadãos”, 
salienta o defensor Leonardo 
Canella.

O defensor ressaltou ainda 
que a Defensoria Pública não 
é uma gentileza, e sim um 
direito garantido pela Consti-
tuição, e destacou a disponibi-
lidade de ambos para prestar 
atendimento à população. “Os 
moradores de Castro e de 
Carambeí que precisam da 
Defensoria Pública ganharam 
dois guerreiros, dispostos a 
lutar pela efetivação de seus 
direitos de forma concerta 
real, e para tirar da margina-
lidade essa parte da popula-
ção”, destaca.

O defensor público Rafael 

de Matos Souto também men-
cionou a importância de atuar 
pela efetivação dos direitos 
previstos na Constituição. “A 
Defensoria Pública atua como 
a voz do povo, nesse sentido, 
buscamos conciliação, solu-
ções extrajudiciais e tudo o 
que for possível para agilizar 
os processos e a efetivação dos 
direitos dos cidadãos”. Rafael 
também falou da expectativa 
de trabalho, diante do que já 
pôde conhecer dos municí-
pios que atenderá. “A expec-
tativa é a melhor possível, nós 
já visualizamos a carência do 
serviço de Defensoria Pública 
aqui, mas estamos otimistas 
porque tivemos uma recepção 
bastante positiva. Vamos lutar 
para que a cada dia mais pes-
soas possam ser abraçadas 
por nosso serviço – que é fun-
damental para que possamos 
construir uma sociedade livre, 
justa e solidária, conforme 
determina nossa Constitui-
ção”, declara.

Sobre os defensores 
Rafael de Matos Souto é 

natural de Santo Antônio de 
Pádua/RJ, tem 31 anos e atua-
ção de cerca de três anos como 
advogado. O defensor público 
fez graduação na Universidade 
Fluminense e possui pós-gra-
duação em Direito Processual 
Civil.

Leonardo Canella é natural 
de Niterói/RJ, tem 30 anos, é 
graduado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e foi 
servidor da Defensoria Pública 
do Rio por dois anos.

“Moradores 
que precisam 
da defensoria 
Pública 
ganharam dois 
guerreiros 
dispostos a 
lutar pela 
efetivação de 
seus direitos

A Chama Olímpica chegou 
ao Brasil na manhã desta terça-
feira (03). Em pouco mais de um 
mês a tocha deve chegar a Cas-
tro, considerando que a chama 
irá percorrer 328 municípios 
brasileiros durante 95 dias em 
um revezamento que terá a parti-
cipação de 12 mil condutores da 
tocha olímpica. 

Em Castro a chama olímpica 
chega no dia 16 de julho e deverá 
percorrer cerca de 4.200 metros, 
sendo revezada por 20 conduto-
res. Entre eles estão o secretário 
municipal de Esporte Antenor 
Telles Quintiliano. “É uma honra 
fazer parte de um momento tão 
especial como esse, além da 
imensa alegria de receber a chama 
em nossa cidade natal, também é 
um privilégio ser um dos escolhi-
dos para conduzir a chama que 
é o principal símbolo dos Jogos 
Olímpicos”, destaca Antenor. 

Antenor destacou ainda a 
importância do evento para o 
município. “ Será um dia histó-
rico para Castro, faremos parte 
de um evento mundial, todos os 
olhares estarão voltados para 
nós, por isso convidamos toda a 
população que venha fazer parte 
dessa festa do Esporte, pois para 
nós é um prêmio para o esporte 
castrense que venham acumu-
lando tantas realizações nos últi-
mos anos”, destaca. 

A lista dos 20 condutores que 
revesarão a tocha olímpica em 
Castro ainda não foi divulgada 
para a imprensa, mas de acordo 
com Antenor os selecionados já 
começaram a ser contatados. 
“Até agora já fomos informados 
que o diretor de Esportes Mar-
cos Vinícius Silva de Rocco, o 
professor Marco Aurelio Borges 
Flores - mais conhecido como 
Lelo, o Capitão Marcelo Moreira 
Só e um dos nossos atletas do 
basquete sobre rodas também foi 

selecionado”, conta.
O revezamento da tocha 

olímpica vai percorrer 329 cida-
des brasileiras, sendo que Castro 
é a cidade de encerramento do 
percurso no Estado do Paraná, 
De Castro, o revezamento segue 
para São Paulo. Dos 399 muni-
cípios paranaenses, apenas 22 
cidades receberão o Reveza-
mento da Tocha Olímpica. Dos 
Campos Gerais, apenas Castro e 
Ponta Grossa estão no percurso 
definido pelo Comitê Olímpico.

Trajeto
A tocha olímpica irá percor-

rer 4200 metros, tendo como 
ponto de partida a rua Dário 
de Macedo na Vila Santa Cruz, 
em frente a unidade de saúde do 
Bom Jesus, seguindo até a Pre-
feitura municipal e depois pela 
Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 
até chegar a Rua Major Otávio 
Novaes, depois seguindo até a 
praça Manoel Ribas contornando 
pela rua General Osório até che-
gar a Igreja Matriz. Em seguida 
a tocha segue para a rua Santos 
Dumont com cerimônia de encer-
ramento no Parque Lacustre. 
Para a data serão programadas 
diversas atividades cívicas que 
serão anunciadas nas próximas 

semanas pela Prefeitura. 

Chama Olímpica
A tradicional cerimônia de 

acendimento da Chama Olímpica 
foi realiza no dia 21 de maio, na 
cidade grega de Olímpia, berço 
dos Jogos da Antiguidade,  em 
frente ao Templo de Hera.

O encontro da tradicional 
Chama Olímpica vai alcançar 
90% da população do país em 
todos os 26 Estados, além do 
Distrito Federal. Além disso, a 
tocha será carregada por pelo 
menos 12.000 condutores ao 
longo de cerca de 20.000 quilô-
metros.

Ao longo dos próximos meses, 
o Comitê Organizador dos Jogos 
e os patrocinadores oficiais do 
Revezamento da Tocha Olímpica 
Rio 2016, Coca-Cola, Nissan e 
Bradesco, anunciarão os selecio-
nados que terão o privilégio de 
conduzir a Tocha Olímpica.

O Revezamento se encerra no 
dia 5 de agosto de 2016, quando 
o último condutor acenderá a Pira 
Olímpica na cerimônia de aber-
tura, no Estádio do Maracanã. O 
Fogo Olímpico queimará na pira 
até o encerramento dos Jogos 
Olímpicos, quando será então 
apagado.

Castro já se prepara para 
receber 'Tocha Olímpica'

 CHEGA EM 16 DE JULHO

Tocha já percorre o país

Divulgação
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A rede pública de ensino de 
Castro conta agora com mais duas 
escolas com ensino em tempo 
integral. O projeto foi implemen-
tado pela Prefeitura de Castro 
através da Secretaria Municipal 
de Educação, nas escolas Dalila 
Ayres e Jahyr Lopes e deve aten-
der nestas instituições mais de 
600 estudantes. O objetivo é 
melhorar ainda mais a qualidade 
do ensino no município.

O prefeito Reinaldo Cardoso, 
destaca que a implementação do 
ensino integral no município faz 
parte das metas do seu plano de 
governo. “Quando assumimos 
este mandato, já havia uma escola 
em funcionamento, nós implan-
tamos o ensino na Escola do 
Jardim Bela Vista e agora alcan-

çamos as escolas Jahyr Lopes e 
Dalila Ayres. Sabemos o quanto 
o ensino integral é importante, 
pois contribui tirando as crian-
ças das ruas nesse contraturno, 
além de ser um complemento 
na educação dos nossos alunos. 
Por isso pretendemos incluir 
também a escola Vila do Rosário 
nesse modelo de ensino, sempre 
visando a melhora da qualidade 
da educação das nossas crian-
ças”, frisa Reinaldo.

Para a secretária munici-
pal de Educação Mauren Clara 
Johnsson Kremer essa é mais 
uma importante conquista para a 
educação de Castro. “Esse é um 
avanço importante para o ensino 
dos nossos estudantes. O intuito 
de melhorar o aprendizado dos 
nossos alunos, e por consequ-
ência obtermos a redução de 

algumas das questões sociais 
relacionadas por exemplo, a eva-
são escolar É também uma meta 
do Plano Municipal de Educa-
ção incluir 50% das escolas no 
ensino integral, objetivo que já 
alcançamos pois além da implan-
tação do ensino em tempo inte-
gral nas escolas Dalila Ayres e 
Jahyr Lopes, já havíamos implan-
tado no ano de 2013 na escola 
do Jardim Bela Vista, e a educa-
ção infantil do município já acon-
tece em tempo integral.  Agora 
esperamos concluir a reforma 
da escola Vila do Rosário para 
que também ofereça o ensino em 
tempo integral”, destaca.

A superintendente de Educa-
ção Dircéia Osako, ressaltou que 
o ensino em tempo integral traz 
entre outros benefícios a perma-
nência do aluno na escola. 

Ensino integral em mais duas escolas
MAIS DE 600 ESTUDANTES
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ANUNCIE AQUI!
(42) 32325148

IMÓVEIS QUIRRENBACH 
ALUGA

casa na morada do sol 1, rua alce-
bíades marques de souza nº 1294. 
com três quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia com um quarto 
com banheiro, garagem, quintal. 
aluguel: r$ 700,00. contato: www.
imoveisquirrenbach.com.br ou pelo 
fone: (42) 3232-2090 / 9969-9543. 
creci f 14976.

IMÓVEIS QUIRRENBACH 
ALUGA

Sala comercial no Jardim Colonial – 
Rua Edmundo Wisoski, 180. Duas 
salas, dois banheiros, área de serviço, 
luz trifásica. Aluguel: R$ 1.500,00. 
www.imoveisquirrenbach.com.br ou 
pelo fone: (42) 3232-2090 / 9969-
9453. CRECI F 14976.

IMÓVEIS QUIRRENBACH 
ALUGA

Casa de alvenaria seminova, na 
Morada do Sol 1, Rua Percy Bannach 
Lopes, em frente ao nº 25. Com três 
quartos, sendo uma suíte, sala, coz-
inha, banheiro, lavanderia, garagem e 
quintal. Aluguel: R$ 800,00. Contato: 
www.imoveisquirrenbach.com.br ou 
pelo fone: (42) 3232-2090 / 9969-
9543. CRECI F 14976.

ALUGAM-SE
 DUAS SALAS COMERCIAIS
Uma de 90 m² e outra com 20 m², 
com TV, internet, mesa, cadeiras e 
balcão. Aluguel por diária negociável. 
Fone: (42) 3232-4388.

VENDE-SE SOBRADO
Com três quartos, sendo um suíte, 
sala, cozinha, banheiro, bom quintal 
e garagem em condomínio fechado. 
Valor: R$ 295.000,00. Fone: (42) 
9101-1022/ 3222-1022. 

IMÓVEIS QUIRRENBACH 
VENDE

Casa nova de alvenaria com laje, na 
Morada do sol 1, Rua Rui Barbosa 
(condomínio fechado) Lotes indi-
viduais. Com três quartos, sendo 
uma suíte, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e quintal. Área do ter-
reno: 217,01 m². Área construída: 
81,66 m². Caixa financia até 80% 
do valor. Valor: R$ 220.000,00. 
Contato: www.imoveisquirren-
bach.com.br ou pelo fone: (42) 
3232-2090 / 9969-9543. CRECI 
F 14976.

IMÓVEIS 
QUIRRENBACH 

VENDE
Casa de alvenaria, construção nova, 
no Tronco. Rua Principal, ao lado 
do nº 470. Varanda, sala, quarto, 
cozinha, banheiro e quintal. Valor: 
R$ 135.000,00. Contato: www.
imoveisquirrenbach.com.br ou pelo 
fone: (42) 3232-2090 / 9969-9543. 
CRECI F 14976.

NEGÓCIO PRÓPRIO
Restaurante na Javert Madureira, 
em funcionamento, clientela for-
mada. Investimento: R$ 53.000,00. 
Contato: (42) 9970-4285.
 

ALUGAM-SE 
APARTAMENTOS

Para mensalistas, de duas a três 
camas. Maiores informações no 
Grande Hotel ou pelo fone: (42) 
3232-4388.

OPORTUNIDADE 
DE IMÓVEIS 

QUIRRENBACH VENDE
Casa nova de alvenaria com laje, na 
Morada do sol 1, Rua Rui Barbosa 
(condomínio fechado) Lotes indi-
viduais. Com três quartos, sendo 
uma suíte, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e quintal. Área do ter-
reno: 217,01 m². Área construída: 
81,66 m². Caixa financia até 80% 
do valor. Valor: R$ 220.000,00. 
Contato: www.imoveisquirren-
bach.com.br ou pelo fone: (42) 
3232-2090 / 9969-9543. CRECI 
F 14976.

Classificados a partir de R$ 1,00

(42) 3232-5148     A forma mais barata de fazer negócio!

FRETES E MUDANÇAS 
O melhor preço consulte-nos faze-
mos viagens para fora da cidade. 
Telefone (42) 9912-0572 ou (42) 
8853-9781.

VENDE-SE 
CARRINHO DE BEBÊ 

Seminovo, da marca Galzerano, valor 
R$ 400,00. Vende-se bebê conforto, 
valor R$ 150,00. Falar com Luiz. Fone: 
(42) 9982-8784.

AULAS DE DIREÇÃO 
ALFA DIREÇÃO

Já tem carteira? Quer praticar? Treina-
mento para habilitados. Instrutora 
mulher, carro novo com direção 
hidráulica e ar condicionado. Pro-
moção para maio: pacote com cinco 
aulas com desconto de 10%. Contato: 
Alexandra. Fone: (42) 9982-7821.

TRABALHE
ABSURDAMENTE

Pelos próximos quatro anos, mais 
absurdamente do que você possa 
imaginar. Então, faça o que você 
quiser pelo resto da vida. Acesse o 
site: www.sucessonascrises.com ou 
pelo whatsapp: (42) 9921-5829.

VENDEM-SE PEÇAS 
DIFERENCIAIS

FMM 180 e MB motor 352 MB, motor 
352 MB completo base troca caixa e 
60, eixo freio a ar, cabine 210. Fone: 
(42) 9809-9457/ 9928-8905.

VENDE-SE SOBRADO 
NOVO NO PQ NOSSA 

SENHORA DAS GRAÇAS
Com dois  qtos, área de  serviço, 
sacada, entrada individual. Finan-
ciamos pelo Minha Casa Minha Vida. 
Em Ponta Grossa (42)9972-5387 / 
9954-3335.

IMÓVEIS QUIRRENBACH 
ALUGA

Casa no centro, Rua Benjamin Con-
stant nº 1157. Com três quartos, 
sendo uma suíte, sala, cozinha, ban-
heiro, lavanderia, garagem e quintal. 
Aluguel: R$ 800,00. Contato: www.
imoveisquirrenbach.com.br ou pelo 
fone: (42) 3232-2090 / 9969-9543. 
CRECI F 14976.

VENDE-SE CASA
Em alvenaria, 140 mt. R$ 175.000,00 
ou troco por chácara. Fone (42) 9936-
6945 ou (42) 8818-3202.

IMÓVEIS QUIRRENBACH 
ALUGA

Apartamentos novos no centro. Praça 
Pedro kaled nº 38. Com três quartos, 
sendo uma suíte, sala, cozinha, ban-
heiro, lavanderia, garagem e quintal. 
Aluguel: R$ 900,00. Contato: www.
Imoveisquirrenbach.com.br ou pelo 
fone: (42) 3232-2090 / 9969-9543. 
Creci f 14976.

IMÓVEIS QUIRRENBACH 
ALUGA

Sala comercial no centro, Praça Pedro 
Kaled nº 42. Sala com banheiro. Área: 
50 m². Aluguel: R$ 450,00. Contato: 
www.imoveisquirrenbach.com.br ou 
pelo fone: (42) 3232-2090 / 9969-
9543. CRECI F 14976.

IMÓVEIS QUIRRENBACH 
ALUGA

Sobrados novos no Jardim dos 
Bancários. Rua Santa Cruz nº 701. 
Com três quartos, sendo uma suíte 
com varanda, sala, copa, cozinha, 
dois lavabos, um banheiro social, 
churrasqueira, lavanderia, garagem 
coberta para dois carros e quintal. 
Aluguel: R$1.100,00. Contato: www.
imoveisquirrenbach.com.br ou pelo 
fone: (42) 3232-2090 / 9969-9543. 
CRECI F 14976.

VENDE-SE SOBRADO
Com três quartos, sendo um suíte, 
sala, cozinha, banheiro, bom quintal 
e garagem em condomínio fechado. 
Valor: R$ 340.000,00. Fone: (42) 
9911-6291.

ALUGA-SE SOBRADO
Na Vila Frei Mathias, no final do 
quartel. Tratar na lanchonete Dilos 
ou pelo fone: (42) 9919-0911.

ALUGA-SE CASA
Com dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e abrigo para carro. Rua 
Benjamin Constant, nº 1000. Conta-
tar pelo fone: (42) 9947-4454.

Autorização Florestal
Jacobus Petrus Jean Lamers, CPF: 004.122.529-53, torna público que irá 
requerer ao IAP, a Autorização Florestal para corte de 0,6 Hectares de Mata 
para Abertura de Picada para Construção de Cerca Divisória no Endereço: 
Chácara Tiago, Localizada na Rodovia PR 151, Km 295, Tronco, Castro- Pr, 
Cep: 84.165-970.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JOSÉ BENTO AZAMBUJA GERMANO CPF 001.648.799-00 torna público 
que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Tratamento de Sementes a 
ser implantada no Bairro Fazenda Mutuca, Município de Arapoti, Estado do 
Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOSE BENTO AZAMBUJA GERMANO CPF 001.648.799-00 torna público que 
irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Tratamento 
de Semente a ser implantada no Bairro Fazenda Mutuca, Cidade de Arapoti, 
Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Itatinga Calcário e Corretivos Ltda, torna público que está requerendo Licença 
Ambiental Simplificada, junto a Secretaria de Meio Ambiente de Castro, para 
Ponto de Abastecimento de Combustível, em suas instalações situado na 
Fazenda São Lourenço – S/N, no Distrito de Socavão, município de Castro, 
Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
JOHN LEONARDO PETTER, torna público que está requerendo Licença Ambi-
ental Simplificada, junto a Secretaria de Meio Ambiente de Castro, para Ponto 
de Abastecimento de Combustível, em suas instalações situado na Fazenda 
Xaxim, Colônia Terra Nova, município de Castro, Estado do Paraná.

BARRACÕES 
PRÉ-MOLDADOS PARA 

IGREJAS
Em oferta, para lavouras e igrejas. 
Temos dois pequenos, orçamos 
outros tamanhos. Temos usados, 
seminovos, em preço bom, com 
montagem na região. Ligue: (42) 
9935-9235.

Luciana Westphal

O goleiro Luiz Felipe 
Pedroso, de Telêmaco Borba, 
que atualmente está jogando 
pela equipe sub-17 de Castro, 
assim como no Caramuru Fut-
sal adulto, foi convocado para 
integrar a seleção brasileira que 
disputará o I Mundial de Futebol 
de Salão da Associação Mundial 

de Futsal (AMF), na categoria 
17 anos (C 17). A competição 
acontecerá entre os dias 10 a 
21 de julho, em Assunção, no 
Paraguai.

O anúncio da convocação 
ocorreu no fim do último mês 
através de um vídeo no site da 
Confederação de Futebol de 
Salão do Brasil (CFSB). De 
acordo com as informações, 
o sorteio dos grupos do cam-
peonato está marcado para 
o próximo dia 10, na sede da 
Federação Paraguaia de Futebol 
de Salão.

“Estou muito feliz em saber 
que oportunidades assim estão 
aparecendo na minha vida. Mas, 

também estou ciente o quanto 
venho trabalhando e dando meu 
melhor para que isso esteja 
acontecendo. Fico orgulhoso em 
saber que aos 17 anos, integro 
uma equipe de futsal adulta que 
disputa a elite do Paranaense 
e fui convocado para jogar um 
mundial defendendo as cores do 
meu país” comentou Luiz Felipe.

Serão três seleções cabeças-
de-chave, Paraguai, Colômbia 
e Argentina, completam a lista, 
Brasil, Uruguai, Catalunha, Bél-
gica, Marrocos, Índia, Austrália, 
Curaçao e Cazaquistão.

História
A CFSB foi criada em 2005. 

Depois de um tempo sem atu-
ação, foi reativada no dia 30 
de março de 2014. Diferente-
mente da atual Confederação 
Brasileira de Futsal, a nova enti-
dade tem como diferencial que 
as equipes a ela vinculadas pra-
ticam o esporte com as regras 
do futebol de salão original.

‘O novato’
Luiz Felipe foi convidado a 

jogar por Castro e treinar jun-
tamente com o elenco alvinegro 
através do preparador físico 
Ted Jefferson Chagas. “O Ted 
me viu jogando algumas vezes 
enquanto técnico da equipe sub 
17 de Castro, e me fez o convite 

Convocação 
coroa o bom 
momento 
do goleiro

Goleiro de TB joga por Castro
CATEGORIA 17 ANOS

para treinar com o time adulto. 
Ele deixou claro que para fazer 
parte do elenco, só dependia 
de mim. Graças a Deus, o téc-
nico Soneca gostou e eu fiquei”, 
disse o goleiro, completando que 

“esse é o meu primeiro contato 
com uma equipe adulta, estou 
absorvendo muitas coisas boas 
e adquirindo experiências. Acre-
dito que o Caramuru também irá 
me abrir muitas portas”.

Luiz Felipe Pedroso 
tem 17 anos e é natural 
de Telêmaco Borba 

Luciana Westphal 
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Luiz Gabriel Machado, de 12 
anos, morreu na tarde de terça-
feira (3) vítima de afogamento 
no bairro Perpétuo Socorro, em 
Castro. De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, o menino caiu em 
uma vala enquanto estava pes-
cando. 

A fatalidade aconteceu pró-
ximo das 16 horas. Luiz Gabriel 
estava pescando com um amigo, 
quando sua vara caiu na água. 

“Ele falou para o amigo que iria 
pular para pegar o materia de 
pesca, porque aquele local era 

raso”, disse os militares. 
Depois que o menino pulou 

e não voltou mais a superfície, o 

amigo correu na transportadora 
e pediu ajuda aos funcionários. 
Imediatamente o socorro foi 

IML esteve no local e recolheu o corpo da vítima

Conhecidos 
da vítima 
lamentaram 
a morte nas 
redes sociais

Blog de Castro

Estudante morre afogado em vala
DURANTE PESCARIA

acionado e começou as buscas 
pelo adolescente. “Procuramos 
em torno de dez minutos e já o 
encontramos. Tentamos reani-
má-lo, mas não foi possível”, 
lamentou um dos bombeiros.

Em uma rede social, uma 
professora do Colégio Nicolau 
Hampf, onde Luiz Gabriel estu-
dava, manifestou o sentimento 
de pesar. “Como é triste perder 
um educando do nosso Colégio 
Nicolau Hampt tragicamente. 
Que os anjos te recebam Luiz 
Gabriel escolhendo à você o 
melhor espaço e confortando 
sua família. Sentiremos sua falta. 
Abraços carinhos”, publicou. 

Além da professora, uma 
vizinha do menino também dei-
xou uma mensagem. “Descanse 
em paz Gabriel. A rua está triste, 
o bairro está triste. Você vai fazer 
muita falta e deixará muitas sau-
dades”, dizia o recado.  

Outra tragédia 
envolvendo fios de alta 
tensão foi registrada na 
região no fim da tarde 
de segunda-feira (2). 
Um menino de 14 anos 
morreu enquanto colhia 
pinhão com um pedaço 
de bambu. Este é o 
segundo caso somente 
neste ano, desde que 
começou a colheita, o 
primeiro ocorreu há 
menos de duas semanas. 

Rafael Souza Batista 
foi eletrocutado e mor-
reu na hora ao encostar 
o pedaço de bambu na 
fiação de alta-tensão, de 
34 mil volts. Segundo as 
informações da família, o 
menino avisou o pai que 
iria colher pinhão jun-
tamente com os primos 
na chácara onde a famí-
lia mora, na região de 
Catanduva, em Caram-
beí. Horas depois que o 
filho saiu, chegou a notí-
cia do ocorrido. 

Equipes do Corpo de 
Bombeiros foram acio-
nadas, mas ao chegar 
no local Rafael já estava 
em óbito. O Instituto 
Médico Legal também 
esteve presente e reco-
lheu o corpo da vítima 
que foi liberado para a 
família e sepultado na 
tarde de terça-feira (3), 
em Catanduva. 

Pelo mesmo motivo
Há menos de duas 

semanas um caso seme-
lhante também foi regis-
trado em Castro. No 
último dia 20, Izolete 
Ribeiro da Silva, de 55 
anos, igualmente perdeu 
a vida ao encostar uma 
vara de bambu na rede 
elétrica. 

A mulher estava 
colhendo pinhão em uma 
propriedade rural no 
Bairro dos Agostinhos, 
as margens da região de 
Guararema. 

Importante
O gerente da agência 

de Castro, Thiago Mier-
vva, fala da importância 
da ciência sobre o risco 
dos fios de alta-tensão. 
“Muitas pessoas subes-
timam o risco da rede 
elétrica e não sabem que 
estão correndo perigo 
pelo simples fato de se 
aproximar da fiação, 
principalmente em áreas 
rurais onde os circuitos 
têm tensão muito alta. 
O toque com qualquer 
objeto ou a aproximação 
pode ser fatal”, alertou.

De acordo com o 
gerente, há três anos 
não haviam registros de 
acidente com a rede elé-
trica. 

Castrense de 
14 anos morre 
eletrocutado 
colhendo 
pinhão

EM CARAMBEÍ

Moradores e pedestres 
que passavam pelas ruas 
Coronel Jorge Marcondes e 
Sete de Setembro na Vila Rio 
Branco, em Castro, levaram 
um susto na tarde de segun-
da-feira (2). O motorista de 
um caminhão, carregado com 

soja, perdeu o controle do 
veículo e acabou tombando 
na esquina, cruzamento das 
duas ruas. 

Segundo testemunhas, a 
carga tomou conta da calçada 
e apesar do susto, não houve 
registros de feridos. 

Carreta perde controle e 
tomba na Vila Rio Branco

EM CASTRO

Apesar do susto o acidente não teve feridos

Divulgação/WhatsApp

Na noite de terça-feira (03) 
policiais militares da Agência 
Regional de Inteligência, em con-
junto com uma equipe do Pelo-
tão de Choque, encaminharam à 
delegacia de Castro três pessoas 
suspeitas de envolvimento com a 
compra e venda de entorpecen-
tes.

A ocorrência teve início por 
volta de 20 horas, após uma 
denúncia anônima informar que 
dois homens, em um veículo Fiat 
Pálio, estariam seguindo de Cas-
tro com destino à Ponta Grossa, 
a fim de realizar um entrega de 
cocaína. Checando as infor-
mações, os militares iniciaram 
ações de vigilância na entrada da 
cidade, localizando e acompa-
nhando o automóvel denunciado.

Durante o monitoramento, 
ao chegarem ao pátio de um 
posto de combustíveis na Ave-
nida Souza Naves, Bairro Nova 
Rússia, os suspeitos repassaram 
o entorpecente a uma mulher, 
que estava em um veículo Gol 
e, em seguida, tomaram rumos 
diferentes.

Foi então que, com o apoio 
do Pelotão de Choque, os envol-

vidos foram abordados. Com a 
mulher, de 26 anos, que não teve 
o nome divulgado, os policiais 
apreenderam 22 buchas de coca-
ína, já com os suspeitos do Fiat 
Pálio, identificados apenas como 
Luan e Anderson, a PM localizou 
o dinheiro proveniente da venda 
da droga.

Indagados pela situação, a 
dupla que estava no carro con-
fessou o comércio da droga e 
indicaram à PM que havia mais 
da substância guardada em um 
Lava-Car, localizado na rua 

Romário Martins, no centro de 
Castro. 

Os policias se deslocaram 
juntamente com os envolvidos 
até o lugar indicado e lá apre-
enderam mais 17 buchas e três 
pedras de cocaína, que somadas 
a apreensão de Ponta Grossa, 
totalizou 47 gramas do entor-
pecente.

Diante da situação, os três 
foram presos em flagrante e 
encontram-se à disposição da 
Justiça, na carceragem pública 
de Castro. 

Polícia tira de circulação suspeitos 
de compra e venda de cocaína

OCORRÊNCIA TEVE INICIO EM PG

Dinheiro e droga foram localizados junto com os suspeitos

Policia Militar

*ASSESSORIA 

No Paraná, a cada hora, são 
registrados, em média, três aci-
dentes de trânsito envolvendo 
motos. A estimativa do Depar-
tamento de Trânsito do Estado 
(Detran) é que todos os anos 
aproximadamente 500 motoci-
clistas morrem e 20 mil são feri-
dos nestas ocorrências.

 Em todo o Brasil, os moto-
ciclistas são considerados grupo 
de risco. De acordo com a Segu-
radora Líder, responsável pelo 
Seguro DPVAT, 76% das indeni-
zações pagas por Morte e Inva-
lidez Permanente causadas por 
acidentes de trânsito, de janeiro 
a setembro de 2015, no país, 
foram para motociclistas.

 As vítimas são em sua maio-
ria jovens, entre 18 e 34 anos, 
em idade economicamente ativa. 
No período analisado, 53% dos 

acidentes foram fatais e em 56% 
o motociclista teve sequelas per-
manentes.

 Entre muitas causas, a 
imprudência e a falta do uso do 
capacete, se destacam. “A legis-
lação de trânsito serve, antes de 
tudo, para a própria segurança 
do condutor. O capacete dimi-
nui consideravelmente o risco de 
traumas graves e o uso é essen-
cial, no campo ou na cidade, 
para viagens na estrada e para 
pequenos trajetos”, lembra o 
diretor-geral do Detran Paraná, 
Marcos Traad.

 Segundo a Associação Bra-
sileira de Prevenção dos Aciden-
tes de Trânsito, o risco de morrer 
em um acidente sobre uma moto-
cicleta é 20 vezes maior do que 
uma colisão com um automóvel. 
Esse número sobe para 60 vezes 
se a pessoa não estiver usando o 
capacete.

Paraná tem três acidentes 
com moto por hora

No Brasil, os motociclistas são considerados grupo de risco

Assessoria

Piraí do Sul – Grave aci-
dente envolvendo uma ambulân-
cia da Prefeitura de Curiúva tirou 
a vida de um homem e deixou 
outro ferido, na noite de terça-
feira (3), no quilometro 148 da 
PR – 090, em Piraí do Sul. O 
corpo da vítima foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal. 

Segundo boletim do Corpo 
de Bombeiros, o acidente acon-
teceu às 20h15. A vítima Jandir 
de Araújo tinha 24 anos e entrou 
em óbito antes da chegada dos 
socorristas. Mauro Santos de 
Oliveira, 60 anos, era o moto-
rista da ambulância, sofreu feri-
mentos considerados leves e foi 
levado para o Hospital de Piraí 
do Sul. 

A Polícia Rodoviária esteve 
no local, mas não soube informar 
as causas do acidente. Inquérito 

deve ser aberto para apurar as 
circunstâncias em que a tragédia 
aconteceu. 

Acidente deixa um morto e ferido
ENVOLVENDO AMBULÂNCIA

Corpo da vítima fatal foi encaminhado para IML

Divulgação

Telêmaco Borba – Homem 
ficou ferido ao reagir a um assalto 
na noite de terça-feira (3) em 
Telêmaco Borba. Ele estava em 
um bar, localizado na rua Cedro 
quando foi atingido por dispa-
ros de arma de fogo. A situação 
aconteceu próximo às 21 horas. 

Informações dão conta que 
dois homens, um deles armado 
com revólver, entraram no 
estabelecimento e anunciaram 

assalto. A vítima reagiu e ten-
tou tomar a arma do criminoso, 
nesse momento, o suspeito efe-
tuou dois disparos, um acertou 
a região do ombro, enquanto o 
outro feriu a canela do cliente.  

Equipes do Samu e Siate 
foram acionadas e realizaram 
o pré-atendimento no homem 
ainda no local, sendo posterior-
mente encaminhado ao Hospital 
Dr. Feitosa, onde está internado. 
Apesar do susto o homem não 
corre risco de morrer. 

A Polícia Militar realizou 
diligências em buscas dos sus-
peitos, porém, ninguém foi 
encontrado. 

Homem é baleado dentro 
de bar após reagir a assalto

Vítima tentou 
tomar a arma
 do assaltante



 Na segunda-feira (25) o cinema não abrirá por motivos 

8 Quinta-Feira, 5 e 6 de maio de 2016

Áries: será mais fácil 
conquistar seus objetivos na 
parte da manhã. Cor: pérola.

Touro: Talvez comece o 
dia sem muito pique, querendo 
sossego. Cor: ouro.

  Gêmeos: Hoje, será mais 
fácil contar com o apoio dos 
amigos, inclusive para firmar 
uma parceria ou sociedade. 
Cor: roxo.

 CâNCer: A dedicação ao   
cumprir suas tarefas podem 
render frutos. Cor: creme.

  Leão: Hoje, o contato com 
o seu lado religioso está em 
alta. Aproveite para se aproxi-
mar de quem pensa da mesma 
maneira que você. Cor: rosa.

VirGem: Às vezes, uma 
crise pode ser uma ótima 
oportunidade de mudança. 
Cor: lavanda.

LibrA: melhor se concen-
trar em atividades e projetos 
que exigem a participação de 
outras pessoas logo cedo. Cor: 
chumbo.

esCorpião: Vale a pena 
cuidar um pouco melhor da 
saúde. Cor: pink.

sAGiTÁrio: pode ter sorte 
em aposta ou jogo de manhã. 
Cor: dourado.

CApriCórNio: Nesta quin-
ta, você vai se sentir mais à von-
tade para resolver as coisas em 
casa logo cedo.  Cor: prata.

AquÁrio: o astral é favo-
rável para colocar a papelada 
em ordem e cuidar de tarefas 
que exigem boa comunicação. 
Cor: roxo.

peixes: bom dia para co-
locar as contas em ordem. Cor: 
violeta.
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Anderson Luiz de Mello

Edison Gomes
Ingrit Koch

José Edson Barbosa
Kamila Barth

Murilo Biassio Rosa
Nilson Filho

Regiane da Silva
Tatiana G. de Oliveira

Sandra Kremer, 
Thaís Mirian Lilek

Laís Santos Ribas

Todo encanto de Hellen Procópio 
em seu pré-aniversário de 15 anos

Ana Paula Prado e Arielson Pereira Barbosa 
torcedor do Santos à espera de Enzo Gabriel 

José Carlos e Vera Lucia Salda-
nha Sguario
com a netinha Amanda Mara-
vieski Sguario
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Antônio, 
também de 

3 meses 
dando o seu 
recado para 

a mamãe 
Daiane

Cecília de 
3 meses já 

homenageia 
a mamãe 

Luana

NETINHA

Bruna de 
Oliveira com-
pletou 
no dia 3, 
com graça e 
leveza seus 
11 aninhos

BR
uN

A
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