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Divulgação

esfaqueado

Prefeito Rildo
recebe alta
após cirurgia

II FóRUM COMERCIAL

Frísia
debateu
desafios com
cooperados
página 7

Um misto de lamento e
dor. Foi essa a sensação que o
prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi, deixou transparecer
durante entrevista que concedeu, com exclusividade, à reportagem do Página Um ao
final da tarde de ontem (16).
Vítima de briga doméstica,
Rildo foi golpeado no braço
direito, na altura do cotovelo,
pela primeira-dama Andreia
Barreto Lima Leonardi e precisou ser encaminhado para o
hospital. À noite ele já estava
página 9
em casa.

CORPUS CHRISTI

Fé e tradição
Divulgação / Eduardo de Oliveira

Colônia
Witmarsum terá
Festa Junina
No sábado (17), a Colônia
Witmarsum realiza o "Arraiá do
Alemon", uma festa para toda a
família, com muita comida, brincadeiras, cavalgadas, passeios
de trator, música, shows e chopp
artesanal, o evento acontece
no Rancho da Cancela Café
Colonial e Eventos, localizado
na Pousada Campos Gerais, a
página 4
partir das 12 horas.

nas rodovias

Pauliki
questiona
obras nos
finais de
semana

CARAMBEÍ

De acordo com o deputado
estadual Márcio Paulik, não é
de hoje que obras em rodovias realizadas por concessionárias de pedágio, atrasam a
viagem dos cidadãos e além da
demora no trânsito, resultam
em congestionamento. Para o
parlamentar deixar as pistas
em boas condições é algo
fundamental, mas adianta
que a questão é a quantidade
repetitiva de obras que são
realizadas e em horários que
poderiam ser repensados.
		

PALMEIRA

página 3

Câmara pode
ter sistema
eletrônico

procissão em Castro percorreu as ruas centrais da cidade

No feriado de quinta-feira (15) – considerado ‘Dia Santo de Guarda’ para os católicos, milhares
de pessoas participaram da procissão de Corpus Christi pelas ruas de Castro e que a exemplo de
anos anteriores, envolveu as quatro paróquias locais - Sant 'Ana, Rosário, Perpétuo Socorro e São
Judas Tadeu. Até as cinco horas da tarde, o trânsito na região central foi alterado e desviado para as
página 5
ruas paralelas.

A exemplo da Câmara Municipal de Reserva que implantou
seu sistema eletrônico de votação, o legislativo de Carambeí
quer ser o segundo município
dos Campos Gerais a contar
com esse dispositivo. A intenção, segundo o presidente da
Casa de Leis, Diego Macedo, é
agilizar as votações, bem como
facilitar o trabalho dos vereadopágina 3
res e da mesa.

SEM PONTUAR

Divulgação

Caramuru Futsal vive pior momento
Divulgação

Ladrões se irritam e atiram

em ponta grossa

Ladrões
atiram em
PM de bruços
no chão
Policial militar foi baleado
durante assalto a um restaurante de Ponta Grossa, na
noite de quinta-feira (15).
No momento do crime, os
ladrões exigiram que os reféns deitassem no chão, todos
obedeceram, até mesmo o
policial. Mas, enquanto estava
de bruços, a arma do PM foi
notada pelos bandidos. Revoltados, eles dispararam contra
o policial, acertando dois tiros
página 9
vítima.		

em tibagi

fora de casa, contra o Copagril
– Marechal Cândido Rondon,
por poucos os castrenses não
voltaram com pelo menos um
ponto para casa, mas a noite era
dos anfitriões que fecharam o
página 4
placar em 2 a 1.

em TIBAGI

Motorista
abandona
passageiro
ferido

Equipes do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar
mobilizaram-se para atender
grave acidente registrado na
noite de quinta-feira (15) no
quilômetro 408, da BR-376.
O caso chamou a atenção
porque o motorista de um
Astra abandonou o passageiro
ferido depois de envolver-se
página 9
em colisão.

A equipe castrense vive um
momento crucial para apresentar novas estratégias e assim
superar o momento ruim, já que
o cenário para o alvinegro é de
alerta. A equipe realizou o último jogo, na quarta-feira (14),

Saúde oferece ultrasson

A Prefeitura de Tibagi, através da Secretaria Municipal de
Saúde, firmou convênio com a Clínica Metra, que instalou uma
unidade para realização de exames de ultrassom no município.
A partir da próxima semana o agendamento já estará disponível
e pacientes que precisarem fazer o procedimento não precisarão
página 4
mais se deslocar até outro município.		
mais uma derrota fora de casa

Após chuvas Carambeí recupera
suas ruas e estradas rurais
página 4

segurança

em castro

página 9

página 3

Encontrado
morto
embaixo de
guarda-roupa

Vereador
cobra
explicações
sobre IPTU
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EDITORIAL

FESTAS JUNINAS, A PORTAS FECHADAS
Neste mês, começam a ‘pipocar’ as tradicionais festas juninas lembrando o santo casamenteiro Santo Antônio e ainda os populares São Pedro e São Paulo. Em Castro, longe vai
o tempo em que a maior parte das escolas organizavam as danças de quadrilha, regadas
a quentão, pipoca, pé-de-moleque, pinhão e outras tantas guloseimas, sem esquecer da
queima de fogueiras. Hoje, restam só lembranças de uma época que pertence somente ao
passado. Tudo porque em nome da segurança, nossas escolas já não se arriscam em promover a ‘festança’ para o público de fora e, com isso, somos privados de vivenciar e referenciar
essa cultura popular.

Ouvindo melhor e
sem preconceito

* Isabela Papela

É fato: apenas 40% das
pessoas com perda de audição
reconhecem que ouvem mal. O
preconceito, junto com a falta
de informação, faz com que a
maioria que sofre do problema
demore vários anos para tomar
uma providência. O que é lamentável, porque a perda auditiva é
cumulativa e, se nada for feito, a
dificuldade para ouvir será cada
vez maior.
A realidade é que nas ruas
não faltam homens e mulheres
de todas as idades usando óculos, mas no caso da deficiência
auditiva, persiste uma grande
resistência em usar aparelhos
nos ouvidos. E por que isso
acontece? Porque a maioria
desconhece os avanços tecnológicos que permitiram a criação
de aparelhos auditivos minúsculos ou até mesmo invisíveis, os
intra-auriculares.
Indivíduos com problemas
de audição tendem a se isolar do convívio social, podendo
até mesmo chegar à depressão.
Têm dificuldades de relacionamento na família, no trabalho e
entre amigos. O que ocorre é um
constrangimento, de ambas as
partes, devido a embaraços na
comunicação. Falar sobre deficiência auditiva nunca é fácil,
porque poucos têm coragem
de admitir a surdez. Familiares
e amigos podem oferecer um
apoio importante.
À medida em que uma pessoa envelhece, as células ciliadas do ouvido interno começam
a se degenerar. Alguns perdem
a audição mais cedo do que
outros. Muitos já começam a
sentir o problema quando estão
na "faixa" dos 40 anos. Pesquisas revelam que um em cada
cinco adultos com mais de 40
anos e mais da metade de todas
as pessoas com idade acima de
80 anos sofrem de perda auditiva.
Segundo a Sociedade Brasileira de Otologia, 25 milhões
de brasileiros têm dificuldades
para ouvir. Além de uma exposição contínua a ruídos – seja no
trabalho, nas ruas ou em casa
–, outros fatores podem levar à
perda de audição: doenças congênitas ou adquiridas, traumas,

uso de medicamentos ototóxicos
e idade avançada. No caso dos
idosos, o déficit auditivo pode
ocorrer por causa de mudanças
degenerativas naturais do envelhecimento.
A maioria das pessoas
começa a perder a audição
quando há um declínio na sua
capacidade de ouvir sons de alta
frequência (uma conversação
contém sons de alta frequência). Portanto, o primeiro sinal
pode ser a dificuldade de ouvir
o que as pessoas dizem para
você. Infelizmente, muitas vezes,
quando o indivíduo procura tratamento, o caso já está grave. A
perda se dá de maneira lenta e
progressiva e, com o decorrer
dos anos, a deficiência atinge
estágios mais avançados.
Ao sentir alguma dificuldade
para ouvir, é importante consultar logo um médico otorrinolaringologista que irá avaliar a
causa, o tipo e o grau da perda
auditiva. A partir do resultado
de testes como o de audiometria, será indicado o tratamento
mais adequado e, muitas vezes,
o uso de prótese auditiva resolve
o problema.
Cabe aos fonoaudiólogos
indicar qual tipo e modelo de
aparelho atenderá as necessidades do deficiente auditivo. O
aparelho será então regulado
para tornar os sons audíveis para
o paciente. Não há demérito
algum em usar uma prótese auditiva, que atualmente têm design
moderno, como as da Telex, com
tecnologia digital, que não causam constrangimento em quem
usa. Então, por que não usufruir
dessa tecnologia e voltar a ouvir
com clareza, sentindo-se mais
confiante para conversar com
os familiares e colegas de trabalho? O aparelho auditivo devolve
a autoestima, proporcionando
bem-estar, liberdade, alegria e
melhor qualidade de vida!
Isabela Papera é
fonoaudióloga da Telex
Soluções Auditivas; graduada em fonoaudiologia pela
UFRJ (Universidade Federal
do Rio de Janeiro), com
pós-graduação em
audiologia e marketing.

DE JOSÉ

ALMEIDA FONSECA

Festa na casa
dos Tropeiros

O JOGO DE JANOT
É gravíssimo e se provado pode jogar o todo poderoso
Rodrigo Janot no lixo da história. Em gravações obtidas
com exclusividade pela revista IstoÉ, já nas bancas, dois
procuradores da República reclamam das perseguições de
Rodrigo Janot a adversários e políticos. Os áudios indicam
que o chefe da PGR pode estar colocando interesses pessoais acima da lei. A reportagem é de Debora Bergamasco
e conta que as mais recentes ações do procurador-geral
da República, Rodrigo Janot, muitas das quais controversas, revelaram que ele vinha trafegando numa linha tênue
e perigosa que separava a boa e necessária liturgia jurídica
de seus interesses pessoais e políticos. Tudo indica que
Janot pode ter ultrapassado e muito essa fronteira.
Trata-se de duas ligações telefônicas, ainda sob sigilo
judicial, interceptadas pela Polícia Federal, no âmbito da
operação Lava Jato. Na gravação, com pouco mais de 13
minutos de duração, a procuradora da República Caroline Maciel, chefe da PGR no Rio Grande do Norte, mantém uma conversa estarrecedora com o colega Ângelo
Goulart. No diálogo, Caroline o alerta sobre os perigos
de um eventual apoio dele a Raquel Dodge, candidata à
sucessão de Janot. De acordo com Caroline, “a tática de
Janot é apavorar quem está do lado de Raquel”.

LUTA TRANQUILO
A quem lhe pergunta sobre a delação de Antonio Palocci, Lula
demonstra uma impressionante tranquilidade. Sergio Cabral agia
igualzinho dias antes de ser preso. Palocci pediu prisão domiciliar para delatar. Ele promete entregar banqueiros e empresários,
além do ex-presidente.

RESVALOU
Fora do universo das discussões técnicas das contas
públicas, não raro se culpa a
corrupção pela situação orçamentária calamitosa de gover-

nos brasileiros. Na sentença
em que condenou o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB),
do Rio de Janeiro, o juiz Sergio
Moro resvalou nessa tentação.

Código Florestal - uma legislação
que precisa ser respeitada

Para reproduzir de forma mais próxima a festa de comemoração dos 40 anos do Museu do Tropeiro de Castro, é
preciso lembrar os flagrantes do dia a dia: as águas de um
período longo de chuvas saíram do “leito” do Rio Iapó no dia
mais frio do ano, sábado dia 10 de Junho, para lembrar que
foram elas que fizeram nascer a Cidade do Vale do Iapó.
Depois, vendo de fora e observando a passagem dos Tropeiros pelas ruas de Castro, ficou mais evidente a réplica do
nascimento da Cidade dos Tropeiros.
O calor da respiração dos presentes, dos tropeiros, da tropa
e o brilhantismo das solenidades, transformaram o sábado
no dia mais quente da semana.
Em outras palavras: “A história não determina o futuro, sim,
estuda o passado e descreve os fatores hereditários”.
“Uma cidade sem memória não consegue avançar muitos
passos”.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

17/06 - Dia do Funcionário Público Aposentado
18/06 - Dia do Químico /
Imigração Japonesa
19/06 - Dia do Cinema Brasileiro

O novo Código Florestal trouxe segurança jurídica para quem produz. É uma conquista por ser mais racional do que o anterior que penalizava os produtores que teriam que abrir mão de áreas importantes para
a sustentabilidade econômica da propriedade rural. Para se chegar a esse
ponto de equilíbrio a nova legislação foi debatida durante 13 anos.
Foi com esse entendimento de consenso que o Sistema FAEP/
SENAR-PR investiu todos os recursos em cada uma das etapas do novo
Código Florestal. Foram realizadas ações antes e depois de sua aprovação que incluíram desde estudos, capacitações, divulgação, sugestões de
melhorias ao programa de Cadastro Ambiental Rural (CAR) que apresentou problemas. Também foram apresentadas demandas ao governo
federal e contribuição ao governo estadual para a construção do Código
Estadual e do Decreto no. 2711/2015 que instituiu o Programa de Regularização Ambiental no Estado (PRA).
Tudo buscando uma produção sustentável, sem punir aquele que
produz que é ao mesmo tempo quem preserva. Estudo da Embrapa
Monitoramento por Satélite aponta que os agricultores preservam cerca
de 18% da área total do Paraná, seis vezes mais do que a área protegida
pelas unidades de conservação e terras indígenas.
Avançamos em alguns pontos com o novo Código Florestal, mas
ainda impera a ideologia. São visões de quem não reconhece a legitimidade da lei e, por não reconhecê-la, se sente no direito de ignorá-la.
O Ministério Público Federal, por exemplo, promoveu três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIN) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) questionando as principais conquistas do novo Código como:
áreas consolidadas, isenção de recuperação de área de Reserva Legal
para propriedades de até quatro módulos fiscais (72 hectares) e a possibilidade da soma de áreas de Preservação Permanente no cômputo da
Reserva Legal.
Esses questionamentos prejudicaram a implantação do Código e
atrasaram realizações importantes como a análise dos cadastros, definição de regras para compensação de Reserva Legal e principalmente a
execução do PRA.
A revisão dos termos de compromissos assinados no Sistema Estadual de Registro da Reserva Legal (Sisleg), peculiaridade específica do
Estado, também foi abordada no Decreto nº 2.711/2015, porém, até
agora nenhum termo foi analisado, embora esteja na lei.
O decreto também regulamentou os procedimentos nos cartórios
de registros de imóveis em relação ao CAR. A Corregedoria da Justiça
do Estado do Paraná acatou pedido da FAEP de reconhecimento do CAR
como documento suficiente para modificações nas propriedades rurais,
entretanto, em 2016, a obrigatoriedade da análise e verificação para qualquer modificação no cartório de registro de imóveis retornou, atendendo
solicitação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e permanecendo a insegurança jurídica e o descumprimento da legislação em vigor.
Esses são alguns dos casos em que o novo Código não está sendo
considerado trazendo novamente um clima de insegurança jurídica. O
debate já estava superado, mas continuamos paralisados. E, não haverá
avanço enquanto as legislações federal e estadual não forem respeitadas. Enquanto isso, continuamos vivendo na incerteza.
Ágide Meneguette - presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Sábado
17/06

Temperatura

Umidade

22ºC
12 ºC

95%
67%

Sol o dia todosem nuvem no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvem.

Domingo
18/06

22

ºC

13 ºC

94%
64%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
19/06

18ºC
9 ºC

99%
58%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 16/06/2017
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NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Pauliki questiona obras nas rodovias
Divulgação

Deputado
sugere que
AL debata
questão com
Concessionárias

NA CÂMARA MUNICIPAL

Vereador cobra explicação
sobre o IPTU de Castro
Divulgação

Da Assessoria
De acordo com o deputado
estadual Márcio Paulik ( ), não
é de hoje que obras em rodovias
realizadas por concessionárias
de pedágio, atrasam a viagem
dos cidadãos e além da demora
no trânsito, resultam em congestionamento. Para o parlamentar
deixar as pistas em boas condições é algo fundamental, mas
adianta que a questão é a quantidade repetitiva de obras que
são realizadas e em horários que
poderiam ser repensados. Por
essas razões, o deputado estadual Marcio Pauliki sugere que a
Assembleia Legislativa convoque
os responsáveis pelas concessionárias para que esse assunto seja
debatido.
“As obras acontecem de
forma intermitente. Se a qualidade do asfalto fosse tão boa
precisava de manutenção toda
hora? E isso acontece em todo o
estado”, afirma Pauliki. Segundo

É preciso pensar em alternativas, como realizar obras em hórario de menor movimento

ele, é preciso pensar em alternativas, como realizar as obras em
horários de menor movimento,
como no período noturno.
“Nos Estados Unidos é
assim. Desde que usem todas
as normativas internacionais
de segurança não há problema
algum. Sobre o adicional noturno
aos trabalhadores, pela rentabilidade que a concessionárias
têm isso não é problema”, ressalta o deputado. Pauliki integra
a Frente Parlamentar contra a
Prorrogação dos Contratos de
Pedágio no Paraná, participou

de audiências públicas sobre o
assunto e é contra a renovação
dos atuais contratos de pedágio.
Obras seguem normalmente
No trecho da rodovia PR 151
entre Ponta e Castro, na altura
do trevo do Tronco até a entrada
da cidade, a concessionária CCR
Rodonorte está fazendo a troca
da camada asfáltica e de acordo
com informações da assessoria
de imprensa da Rodonorte, não
há previsão para o término dessa
obra. Questionada sobre a sinalização, onde motoristas se quei-

xam de iluminação precária neste
trecho, a informação é de que
“tudo está dentro das normas
estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito”. De outro lado,
também de acordo com informações da assessoria, a concessionária está investindo 493 milhões
na rodovia, o que inclui as obras
de duplicação entre Piraí do Sul,
até Jaguariaíva. A estimativa é de
que, com o término dessas obras,
450 mil moradores da região de
Ponta Grossa, Carambeí , Castro , Piraí do Sul e Jaguariaíva,
sejam beneficiados.

GOVERNO GARANTE INVESTIMENTOS NAS UNIVERSIDADES

Secretário ressalta investimento na UEPG
Divulgação

Da Assessoria
O professor João Carlos
Gomes foi reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) por quase 12 anos e
desde 2013 está no cargo de
secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado
do Paraná. Diante da polêmica
com a comunidade acadêmica
com a instalação do sistema
‘Meta4’, João Carlos ressaltou
o aporte financeiro feito pelo
Governo nas universidade e
afirmou que o ensino superior é
uma “política pública estabelecida” no Paraná.
O ex-reitor da UEPG garantiu “amplo debate” do Governo
com a comunidade acadêmica
diante da instalação do sistema
‘Meta4’. “A instalação desse
sistema é uma recomendação do
Tribunal de Contas do Estado, o
Governo quer ter apenas conhecimento completo do pagamento
das folhas salariais das universidades”, lembrou o secretário.
João Carlos garantiu que a

João Carlos Gomes garantiu amplo debate do sistema 'Meta4'
instalação do sistema não fere a
“autonomia universitária” e apenas prevê maior transparência
no pagamento de progressões
e salários. “O Governo quer
ter apenas pleno conhecimento
de como está sendo investido o
dinheiro público, nas universidades federais já existem sistemas
com o mesmo objetivo que não
ferem a autonomia das instituições”, lembrou João Carlos.
Reitor da UEPG durante

três mandatos, o secretário ressaltou o volume de investimentos aplicados pelo Governo do
Estado na instituição. “Só em
2017 temos um volume de R$
13,7 milhões de aportes financeiros do Governo que contemplam, por exemplo, a construção
da nova biblioteca do Campus
de Uvaranas, orçada em R$ 8
milhões, e a Casa do Estudante,
reivindicação antiga da comunidade”, lembrou João Carlos.

O secretário citou ainda outros
investimentos na UEPG, como a
contrapartida de R$ 2,9 milhões
para atividades de pesquisa.
O secretário expôs dados da
administração do setor em nível
estadual e lembrou que o Paraná
tem o segundo maior orçamento
do Brasil para a área de ensino
superior e tecnologia – em
2017 a Secretaria comandada
pelo ex-reitor da UEPG teve um
orçamento de R$ 3,4 bilhões.
“O Paraná tem um potencial
gigantesco na área de ensino
superior e a atual administração
tem investido no setor”, garante
João Carlos.
Atualmente o Paraná tem sete
universidades estaduais (UEL,
UEPG, UEM, Unicentro, UENP,
Unioeste e Unespar), instituições
distribuídas em todas as regiões
do Estado. “Temos 95 mil alunos inscritos nas nossas universidades estaduais e o Paraná tem
ainda o privilégio de contar com
outras instituições federais que
reforçam ainda mais o setor”,
afirmou o ex-reitor da UEPG.

Projeto quer saber como é calculado o índice de reajuste
Da Assessoria
O vereador Rafael Rabbers (DEM) protocolou na
Câmara Municipal de Castro
o Projeto de Lei 35/2017,
que propõe que a prefeitura do
município, a partir do próximo
ano, divulgue nos carnês de
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) e na Internet
como são calculadas as taxas a
serem pagas e o índice de reajuste de um ano para o outro.
O objetivo do projeto é dar
mais transparência nos valores
cobrados.
Segundo o parlamentar, a
ideia surgiu após ouvir diversos questionamentos dos munícipes sobre os valores a serem
pagos neste ano. “Houve muita
dúvida sobre o preço cobrado,
em especial, sobre a taxa de
coleta de lixo. A população
queria saber como é que a
Prefeitura chegou aos preços
praticados e qual o índice de
reajuste. Então, são informações simples que sanariam
muitas dúvidas da população”,
afirmou.
Rabbers explica também
que essas informações já

estão disponíveis no Código
Tributário do Município (Lei
Complementar
53/2016),
mas que o conteúdo, muitas
vezes, não é acessível para a
população. “O nosso código
tributário possui mais de 150
páginas e usa uma linguagem
técnica. Com o presente projeto de lei pretendemos deixar
essas informações mais próximas do contribuinte, com uma
linguagem simples e resumida”, diz.

Objetivo é dar mais
transparência nos
valores cobrados
Além de explicar como é
calculado cada valor cobrado
e qual a taxa de reajuste, o
projeto prevê que também seja
divulgado quem possui direito
a isenção do imposto e como
adquirí-la. Lido no expediente
da sessão de quarta-feira (14),
o projeto segue agora para análise das comissões da Câmara,
para, somente depois, retornar
para votação.

EM CARAMBEÍ

Câmara pode ter sistema
eletrônico de votação
Divulgação

Plenário da Câmara de Reserva
Carambeí - A exemplo da
Câmara Municipal de Reserva
que implantou seu sistema eletrônico de votação, o legislativo
de Carambeí quer ser o segundo
município dos Campos Gerais a
contar com esse dispositivo. A
intenção, segundo o presidente
da Casa de Leis, Diego Macedo,
é agilizar as votações, bem como
facilitar o trabalho dos vereadores e da mesa.
Para o diretor da Câmara
Municipal, Rosmar Rodrigues
de Oliveira, que conheceu pessoalmente o sistema eletrônico de votação implantado na
Casa de Leis de Reserva, ele é
complexo demais e pode trazer
certa dificuldade para alguns
vereadores, mas nada impede
que possa ser adotado no legislativo de Carambeí. “Estamos
ainda analisando. A intenção é

Divulgação

Diego Macedo, presidente
da Câmara de Carambeí
conhecer outros sistemas, antes
de apresentá-lo como solução”,
disse Rosmar.
O assunto pode ser apresentado já na próxima sessão.
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SEM PONTUAR

Caramuru vive seu pior momento
Divulgação

Cenário para
o alvinegro
castrense
é de alerta

2º FESTIVAL DE CARNE SUÍNA

Festival superou
primeira edição

L UCIANA W ESTPHAL
ESPECIAL PARA O P ÁGINA U M
A sequência de maus
resultados incomoda a equipe
do Caramuru Futsal. A equipe
castrense vive um momento
crucial para apresentar novas
estratégias e assim superar
o momento ruim, já que o
cenário para o alvinegro é de
alerta.
A equipe realizou o último
jogo, na quarta-feira (14),
fora de casa, contra o Copagril – Marechal Cândido
Rondon, por poucos os castrenses não voltaram com pelo
menos um ponto, do empate,
para casa, mas a noite era
dos anfitriões que fecharam

Divulgação

No último confronto, vitória dos anfitriões

o placar em 2 a 1. Agora, o
elenco ganhou folga e volta a
entrar em quadra somente no
domingo (25), onde recebe
o CAD Guarapuava, às 11
horas da manhã.no Ginásio

Pagnacco.
De acordo com a Federação Paranaense de Futsal,
o jogo será realizado em dia
e horário especial devido a
participação do Guarapuava

APÓS AS CHUVAS

na Liga Nacional de Futsal.
Em oito partidas disputadas o Caramuru somou
apenas dois pontos no campeonato e ocupa a lanterna
da tabelo do campeonato.

CONVÊNIO

Município
recupera ruas
e estradas

Saúde oferece exames de ultrassom
Divulgação

Da Assessoria

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí, por meio da Secretaria
de Obras, está realizando trabalho constante de recuperação das
ruas nos bairros e zona rural da
cidade. Com as fortes chuvas no
início da semana, ruas e estradas
foram danificadas, prejudicando o
acesso de moradores às residências, ao local de trabalho, e para
escoar a produção agrícola.
Nesta quarta-feira (14) os
trabalhos se concentraram nas
ruas das vilas Banana e Mangabeira com a aplicação de material
fresado. “Estamos aplicando o
material e logo depois compactamos com o rolo compressor, então
com a umidade, a compactação se
completa fazendo com que esta
cobertura fique semelhante a uma
pavimentação asfáltica, o que permite maior durabilidade”, explicou o secretário de Obras, Leon
Larocca.
“Sabemos da dificuldade das
famílias que moram em bairros
sem pavimentação asfáltica em
períodos de chuva, e da situação
que as estradas vicinais ficam
nesta época do ano, temos que
esperar a chuva parar para recuperar as vias, e isso já está acontecendo”, disse Larocca.
Na estrada que dá acesso a
indústria Focam, uma retroescavadeira realiza a limpeza das margens da via e das saídas das águas
das chuvas. Na terça-feira (13)
foi realizada aplicação de material
fresado em trecho da estrada, nas
proximidades com a indústria.

Trabalhos estão concentrados
nos bairros
Divulgação

Máquinas trabalham forte para
recuperar estragos da chuva

Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi, através da Secretaria
Municipal de Saúde, firmou
convênio no início da semana
com a Clínica Metra, que instalou uma unidade recentemente
para realização de exames de
ultrassom no município. A partir da próxima semana o agendamento já estará disponível e
pacientes que precisarem fazer
o procedimento não precisarão
mais se deslocar até outro município. O secretário municipal de
Saúde, Wilson Silva, disse que
o convênio faz parte do objetivo
da secretaria de diminuir os
encaminhamentos de pacientes
para outras cidades da região.
“A nossa intenção é conseguir
atender o maior número de
pessoas que pudermos aqui na
cidade mesmo. É mais seguro
e confortável para o paciente,
que não precisará viajar para
realizar procedimentos simples, como é o caso do ultrassom. É uma ótima notícia para
as gestantes, principalmente,
que a partir de agora poderão
acompanhar suas gestações
com mais tranqüilidade”, asse-

Ultrasson já poderá ser realizado em Tibagi
gura Wilson.
A Secretaria de Saúde
também investiu na contratação de mais especialistas para
suprir a demanda da cidade.
Hoje Tibagi conta 15 médicos
no total, entre eles, clínicos
geral, psiquiatra, cardiologista,
ginecologista, pediatras e neurologista. Mais um setor que
ganhou reforço recentemente
foi o de fisioterapia, que agora
tem três profissionais, o que vai
aumentar o número de atendimentos e também melhorar os
tratamentos domiciliares, que
antes eram prejudicados pela
falta de fisioterapeutas.
Wilson lembrou que o tibagiano também conta com o tra-

EM PALMEIRA

Colônia Witmarsum terá
festa junina neste sábado
Da Redação
Palmeira - No sábado
(17), a Colônia Witmarsum
realiza o "Arraiá do Alemon",
uma festa para toda a família,
com muita comida, brincadeiras, cavalgadas, passeios de
trator, música, shows e chopp
artesanal, o evento acontece
no Rancho da Cancela Café
Colonial e Eventos, localizado
na Pousada Campos Gerais, a
partir das 12 horas.
A festa contará com diversas atrações para entreter o
público presente, como pescaria, bola na boca, derruba lata,
cama elástica, passeio de trator,
cavalgadas, passeio de pônei,
arco e flecha para crianças de 7
a 12 anos, piscina de bolinha,
correio do amor, brincadeiras
juninas com os alunos do Colégio Fritz Kliewer, apresentação
das sinhazinhas, do grupo Raízes do Sul, do grupo de folclore
das mulheres de Witmarsum,

do Kliewer Quartet e show com
Celso Taborda, a partir das
18 horas, além da tradicional
fogueira.
já parte gastronômica do
evento terá chopp artesanal,
quentão, pipoca, pinhão, pastel,
crepes, bolos, quiches, sanduíche com bratwurst, bockwurst
e champignon, paçoca, amendoim, entrevero, cachorro
quente e pão com pernil.
A entrada para o evento
custará R$ 5,00 reais por pessoa, sendo que crianças de até
5 anos não pagam.
Durante a festa serão rifados vários prêmios para o
público presente. A Colônia
Witmarsum estará com várias
placas sinalizando o trajeto
para chegar ao local do evento.
O “Arraiá do Alemon" conta
com o apoio da Prefeitura de
Palmeira, através da Secretaria
Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações Públicas.

balho de psicólogos, que podem
ser procurados pelo paciente
sem a necessidade de encaminhamento. Os atendimentos
também estão sendo feitos aos
sábados. “A clínica de psicologia é para atender aquelas pessoas que sentem necessidade
de um tratamento psicológico,
mas não precisam de atendimento médico. É só fazer o
agendamento diretamente nas
unidades”, reforçou. Outros
serviços oferecidos são os
plantões noturnos das clínicas
odontológicas. O horário diferenciado, das 18 às 20 horas
é para atender a população que
não consegue procurar o serviço
em horário comercial.

Três mil pessoas e o sucesso confirmado
Da Redação
O 2º Festival da Carne Suína
repetiu o sucesso da primeira edição com um público 20% maior,
chegando a 3.000 pessoas.
O evento aconteceu no Parque de Exposições na Cidade
do Leite, em Castro, para toda a
família, inclusive as crianças, que
tiveram um espaço para brincadeiras. Entre as atrações musicais
a dupla sertaneja Giba e Nando e
a banda Big Time Orchestra, participante do programa SuperStar,
da rede Globo.
Durante o almoço, com o
material disponível nas mesas, o
público também pode verificar os
mitos e as verdades no consumo
de carne suína, como a proteína
ter muito colesterol (mito), ser
fonte de vitaminas e minerais
(verdade), ser uma carne muito
gordurosa (mito) e que o Brasil
consome muito pouco (verdade).
A União Europeia, por exemplo,
apresenta um consumo anual
médio três vezes superior ao brasileiro. Por aqui a quantidade não
passa de 15 quilos.
O 2º Festival Alegra con-

tou com o patrocínio da Nutron,
Sulmaq, Rações Batavo, Atlante
Engenharia, Sopasta, Bier Hoff,
Águia Sistemas, GDTech, Vicasing, Videplast, Montemil Industrial, Intercasing, MSD Saúde
Animal, LP Export, Sicredi, CAP,
Refrio e Topigs Norsvin. O evento
foi promovido pela RPC com a
organização da Alegra.
O evento foi promovido pela
marca de produtos Alegra, que
também apresentou ao público
os diversos benefícios quanto ao
consumo da proteína.
Sistema de intercooperação
A marca Alegra é produzida
pela Unidade Industrial de Carnes, localizada em Castro, e faz
parte do sistema de intercooperação, formado pelas cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal.
Juntas, possuem, além da Alegra,
a produção industrial de lácteos
nas unidades de beneficiamento
de leite em Ponta Grossa, Castro
e Itapetininga (SP) com a marca
Colônia Holandesa; e a produção de farinha de trigo em Ponta
Grossa com a marca Herança
Holandesa.

Disputa de campeão e vice
LUCIANA WESTPHAL
O 1° Campeonato de Futebol
N.F.C já tem data marcada para
acabar. Nesse final de semana
os quatro times finalistas enfrentam-se pelos primeiros lugares do
certame. Os jogos acontecem no
Estádio Lulo Nunes (Caramuru),
no domingo (18), a partir das 13
horas. A entrada é gratuita.
Os primeiros a entrarem em

campo são os times Vila Real e
Barcelona, na disputa de terceiro e
quarto; na sequência, às 15 horas,
é a vez do CEC Sapo e do Proteseg disputarem o primeiro lugar.
De acordo com a organização,
o N.F.C iniciou com 12 times e
devido ao sucesso e repercussão do campeonato na cidade, os
coordenadores do torneio já tem
propostas e ideias para novas
competições.
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CORPUS CHRISTI EM CASTRO

Fé e tradição marcam celebração
Divulgação / Eduardo de Oliveira

Três mil
pessoas
participaram
da solene
procissão
na cidade

Divulgação / Eduardo de Oliveira

Da Redação
No feriado de quinta-feira
(15) – considerado ‘Dia Santo
de Guarda’ para os católicos,
milhares de pessoas participaram da procissão de Corpus
Christi pelas ruas de Castro e que a exemplo de anos
anteriores, envolveu as quatro
paróquias locais- Sant`Ana,
Rosário, Perpétuo Socorro e
São Judas Tadeu. Até as cinco
horas da tarde, o trânsito na
região central, foi alterado e
desviado para as ruas paralelas.
Ainda bem cedinho, centenas
de fiéis começaram a preparar
um imenso tapete colorido por
sobre o asfalto que se formou
desde o largo da igreja matriz
de Sant`Ana e que se estendeu
até o asilo São Vicente de Paulo,
próximo à rodoviária. Gente de
todas as idades, profissões e
até mesmo de outros credos
se dispuseram no trabalho de
montagem, utilizando para isso
serragem colorida, tampinhas
de garrafas, pétalas de flores,
pó de café e outros elementos,

Aos 77 anos, dona Vanilda esbanjou disposição e fé

Voluntários desde cedinho trabalharam na ornamentação dos tapetes
tudo feito com muita disposição e alegria. Este foi o caso
de dona Vanilda Pedroso Karpinski que do alto dos seus 77
anos, encontrava forças para
ajudar na confecção dos tapetes. “Faço isso com muito amor
e principalmente devoção e fé
a Jesus Cristo”, revelou. Dona
Vanilda confessa que já perdeu
a conta de quanto tempo participa da montagem dos tapetes e
da própria procissão de Corpus
Christi. Ela participa do movimento Apostolado da Oração
da comunidade do Rosário. Já
para o pároco da paróquia de
São Judas Tadeu, padre José

Carlos da Silva Leite, a celebração de Corpus Christi com
a participação da comunidade
na procissão, começou com um
decreto do papa Urbano IV que
instituiu esta festa. “Celebrar
o Corpo e o Sangue de Cristo
e trazê-lo para as ruas, é para
mostrar a comunidade que Ele
é o alimento de toda a vida
cristã, Ele que nos dá força
e nos concede também, continuarmos essa missão, lembrada também na sua Ascenção
quando promete que não nos
deixará órfãos e com isso nos
dá o Espírito Santo”, destacou. De outro lado, aponta

CORPUS CHRISTI EM PONTA GROSSA

Procissão leva perto de 50 mil fiéis
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Um verdadeiro
mar de fiéis ganhou as ruas de Ponta
Grossa, neste dia 15, celebração
de Corpus Christi. Aproximadamente 50 mil pessoas tomaram os
3,5 quilômetros do trajeto da procissão, que saiu da frente do Asilo
São Vicente de Paulo, passou pela
Balduíno Taques e desceu a Avenida Vicente Machado, terminando
em um altar montado ao lado do
Complexo Ambiental Governador
Manoel Ribas, na Benjamin Constant. Todos vieram louvar o “Cristo
que caminha conosco, nos torna
esperança para todos”, nas palavras
do bispo dom Sergio Arthur Braschi, em sua mensagem de exortação
para a missão do cristão e conclusão
do ato solene.
“Há 18 anos eu venho. É a fé
que me traz. É um dia muito especial. O próprio Jesus nos pediu que
saíssemos pelo mundo e falássemos
do Evangelho e é isso que temos que
fazer”, dizia emocionada a comerciária aposentada, Lúcia Radaczenski.
O morador do bairro de Oficinas,
Osmar José do Nascimento, contava
que era a primeira vez que participava da procissão ‘no centro’. “Eu
sempre participo na (Paróquia)Imaculada Conceição, nunca tinha vindo
na procissão. Mas, está muito bonito.
Hoje, mais do que nunca, precisamos
nos apegar a Deus”, dizia o auxiliar
de serviços gerais, que também fez
questão de trazer sua rosa para ser
abençoada. Em 2017, Ano Jubilar
Mariano, foi pedido para que cada
participante trouxesse uma rosa para
homenagear Nossa Senhora.
E o Ano Mariano acabou dando
novo fôlego à tradicional procissão.
Além dos tapetes, confeccionados
desde cedo pelas famílias – era
grande o número de crianças e
jovens também envolvidos - as 33
jovens caracterizadas, cada uma
lembrando um título de Nossa
Senhora e, algumas até trazendo o
Menino Jesus - proporcionaram um
momento único. Muito mais que a
devoção à Virgem Maria, a ação
sensibilizou ainda mais os paroquianos e motivou a participação.
No trajeto, dezenas de padres, diáconos e ministros. Católicos, foram
convidados a rezar pelo País, em
todas as comunidades da diocese.

Bispo Dom Sérgio conduziu o trajeto de mais de 3,5 quilômetros
Divulgação

Em Piraí, moradores montaram altar na passagem da procissão

Em Ipiranga, Aparição foi lembrada durante o cortejo

Em Telêmaco Borba, fiéis aproveitaram para arrecadar roupas

que para a comunidade de São
Judas Tadeu, a participação
dos fiéis na procissão, significa criar laços de amizade e
união. “´Por isso, estamos aqui
desde cedinho, participando
com outras comunidades e até
mesmo com pessoas de diferentes credos, confeccionando
este bonito tapete ornamental
que muita criatividade começa
a tomar forma”, observou. Por
fim, padre José Carlos disse
que as paróquia de Castro
seguem também a orientação
da diocese de Ponta Grossa
que pede destaque para os 300
anos da Aparição de Nossa

Senhoria Aparecida e a para o
Ano Mariano. “Na ornamentação dos tapetes, há destaque
para esses dois temas, porém
cada comunidade teve a liberdade de criar outros motivos e
outros elementos da liturgia e
personagens bíblicos, porque
vem da devoção popular e nós
devemos respeitar essa devoção do povo”, finalizou.
Perto de três mil pessoas
A montagem dos tapetes
seguiu até por volta de meiodia e atraiu dezenas de curiosos
que foram conferir o trabalho
das comunidades, antes da passagem da procissão. Às três da
tarde, uma missa concelebrada
na igreja matriz de Sant`Àna
marcou o início da festividade.
Completamente lotada, muita
gente ficou do lado de fora da
igreja, aguardando para acompanhar a procissão. Uma mul-

tidão calculada perto de três
mil pessoas acompanhou com
cânticos, rezas e orações o cortejo que levou para as ruas centrais de Castro, o ostensório
que simboliza a presença viva
do Cristo. Durante todo o trajeto, viaturas da Guarda Municipal trabalharam na segurança
do evento e na orientação do
Trânsito. Um fato que chamou
a atenção foi a participação do
grupo de jovens Restaura que
destinou um espaço no asfalto
para coletar a doação de roupas e cobertores. A procissão
de Corpus Christi foi encerrada com reflexões sobre o Ano
Mariano e benção com o Santíssimo.
Antes mesmo da procissão
de Corpus Christi chegar ao seu
final, funcionários da prefeitura
já trabalhavam na limpeza do
asfalto, retirando as serragens
e liberando o tráfego.
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Desde 1974

Castrenses participam
de festival de etnias
Das Assessorias

Jordy

Destaque para o aniversário de 1º Aninho da princesa Yasmim,
na foto com sua família no Rotary Club, dia 4. Parabéns!

Gravidinha Debora Oles com o maridão
Mateus, ansiosamente à espera da Luiza

Modelando
Jordy Zimmermann,
em ensaio
fotográfico

Ainda em ritmo de aniversário,
essa colunista - Jani - recebeu
muitos parabéns no dia 7
Ainda da tempo de parabenizar Aldrean
pela passagem de seu aniversário

O pequeno
Davi Ramos
Borges, filho
de Luciano e
Roemia, em
lindas fotos

Lindinho Luis Otávio, de apenas 2 meses

A lindinha Malu, de apenas 1 mês

O Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda (GFHC)
estará presente mais uma vez
no Festival Folclórico e de
Etnias do Paraná, que chega
à sua 56ª edição e que será
realizado no dia 13 de julho.
Desde 1974, de forma
ininterrupta, a Associação
Inter étnica do Paraná (Aintepar) realiza o Festival no
Teatro Guaíra, apoiado pelo
Governo do Estado e a Secretaria da Cultura. O grupo
castrense esteve em quase
todas as edições.
O GFHC, com a participação do Grupo Folclórico

Infantil da Escola Evangélica
da Comunidade de Castrolanda e com o Coral Masculino 'Boerenkoor' (coral dos
fazendeiros), se apresentará
no encerramento do Festival,
com o tema 'Voltando às
Origens'.
A cada ano o Festival Folclórico de Etnias apresenta
um tema que direciona as
apresentações e incentiva
reflexões sobre o folclore e a
cultura dos povos. Este ano,
o tema é 'Folclorize!' e tem
por objetivo “convocar o público a valorizar a pluralidade
das manifestações folclóricas
presentes na cultural brasileira”.
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DURANTE FÓRUM COMERCIAL

Frísia debate desafios com cooperados
Divulgação

Novidade
apontada pelo
economista
está na
'safrinha
monstro'

“

Da Assessoria
Carambeí - Os economistas Luka Barbosa, do Banco
Itaú, e Alexandre Mendonça
de Barros, da MB Associados,
estiveram em Carambeí na
quarta-feira (14), durante o II
Fórum Comercial debatendo
com os cooperados da Frísia as
perspectivas para o Brasil e os
principais desafios do agronegócio neste segundo semestre
de 2017. Apesar de apontarem para a instabilidade e as
incertezas políticas em Brasília,
ambos os economistas preveem
que a equipe econômica liderada pelo Ministro Henrique
Meirelles deverá seguir “firme
e forte” até o início de 2019,
quando um novo Presidente
deverá tomar posse.
“A atual equipe está funcionando como uma âncora,
e deverá conduzir o País para

Não vejo
grandes
mudanças nos
estoques e
nem nos preços
dos grãos

Encontro aconteceu durante o 2º Fórum Comercial

um lugar melhor no futuro”,
afirmou o economista do Itaú,
maior banco privado brasileiro.
“Estamos prevendo uma Selic
a 8% no final deste ano e um
câmbio na faixa de R$ 3,50
até lá”, diz ele, como fruto da
queda da inflação interna e de
uma possível redução na liquidez mundial.
Para Alexandre Mendonça

de Barros, as condições de
comercialização da safra já
estão dadas. “Não vejo grandes mudanças nos estoques
nem nos preços dos grãos”,
afirma ele. A novidade apontada pelo economista está na
“safrinha monstro” que o país
está colhendo: entre 65 e 70
milhões de toneladas, muito
superior aos 41 milhões de

NA CAPITAL PARANAENSE

Castrolanda lança feijão em Curitiba
Divulgação

Da Assessoria
Castrolanda – Lançado no
segundo semestre de maio, fruto de
um rigoroso processo de qualidade,
a Castrolanda apresentou esta
semana ao mercado curitibano,
o Tropeiro Seleção – linha premium que garante aos consumidores um feijão de alta qualidade,
com grãos maiores e mais macios,
atestado pelo selo de aprovação da
Fundação ABC.
De acordo com o diretor de
Operações da Castrolanda, Marco
Antonio Prado, o Tropeiro Seleção
atenderá um público que procura
por produtos selecionados. “Temos
uma demanda de consumidores
exigentes, conscientes da importância de oferecer à família um produto
de excelência e que desejam levar
à mesa uma alimentação saudável
completa”, afirma.
O diretor de Operações explica
que o Tropeiro Seleção traz um
avanço em relação aos feijões existentes no mercado. Entre os seus
diferenciais está o rigoroso controle
de todas as etapas do processo, que
abrange desde o plantio até o ponto
de venda. “Avaliamos as sementes,
escolhemos os produtores aptos
para cumprir as recomendações
técnicas para a produção, acompanhamos todo o processo produtivo
para ter a certeza de que somente
os grãos recomendados serão utilizados e a Fundação ABC faz a
análise de toda a documentação da
produção”, explica.
Segundo Prado, o Tropeiro
Seleção vem mostrar que é possível ter inovação, excelência, mais
sabor à mesa. “A Castrolanda
garante a qualidade premium do
feijão. Quando os grãos chegam
à unidade de beneficiamento, passam ainda por um processo de 12
etapas de seleção, nas quais as
peneiras fazem a limpeza e separam os maiores e melhores grãos”,
conta.
O Tropeiro Seleção é uma parceria de desenvolvimento de produto
entre a Castrolanda e a Fundação

armazenagem como também o
transporte e encarecer o frete.
“Os produtores adiaram a
compra de insumos, e não há
nem no Paraná nem no Brasil
capacidade de armazenamento
para receber esses produtos ao
mesmo tempo”, conclui ele.

Tropeiro Seleção mostra que é possível ter inovação e excelência
ABC, comprometidas com a qualidade e a satisfação dos seus consumidores em trazer para o mercado
um produto altamente diferenciado.
A iniciativa conta com a capacitação
de seis produtores associados da
Castrolanda, que receberam todo o
suporte para a preparação do solo,
plantio, acompanhamento, colheita
e classificação de feijão para depois
ser disponibilizado ao mercado.
Pioneirismo
Essa é a primeira vez que
ocorre um processo de gestão da
cadeia produtiva de feijão, excelência que já é adotada em outros alimentos como o café. O conceito do
Tropeiro Seleção foi desenvolvido
pela Castrolanda com o apoio da
Bayer como forma de atender uma
demanda crescente do mercado
consumidor por produtos de alta
qualidade e garantia de boas práticas agrícolas. “Existe um movimento crescente de compradores
mais exigentes em relação às boas
práticas agrícolas na produção dos
alimentos. A Bayer busca apoiar o
agricultor para atender tais exigências”, ressalta a gerente de sustentabilidade e parceria de food chain da
Bayer, Cristiane Lourenço.
Curitiba
Em embalagens de 500 gramas,
o Tropeiro Seleção está disponível
nos supermercados de Curitiba, nas
opções carioca e preto. A novidade
incrementa a linha Tropeiro já com-

posta por produtos das variedades
carioca, preto e vermelho.
Sobre a Castrolanda
A Castrolanda é uma cooperativa agroindustrial com sede localizada em Castro, no Paraná. Foi
fundada em 1951 e há mais de 65
anos busca se adaptar aos movimentos de mercado, porém sempre de acordo com os interesses
dos seus cooperados. Com 2,83
bilhões de faturamento, possui 878
cooperados. Tem 2.971 colaboradores e Unidades de Negócios
divididas em Operações (agrícola,
carnes, leite, batata, feijão e corporativa) e Industrial (carnes, leite,
batata). O compromisso das áreas
de negócios é o mesmo: coordenar,
desenvolver e fomentar as atividades dos cooperados, estando presente em todos os elos das cadeias
produtivas e na agregação de valor
por meio das indústrias com produção de marca própria bem como de
terceiros, os quais contribuem para
o desenvolvimento da representatividade no mercado. Tem entre
seus principais valores a transparência, a qual gera a fidelidade do
cooperado, tão importante para a
manutenção dos negócios. Fazem
parte dessas práticas de fidelização do cooperado, o planejamento
envolvendo as lideranças, discussão
de orçamentos, definição de investimentos, apresentação de resultados
e prestação de contas dos atos da
administração.

toneladas colhidas na safrinha
do ano passado. “Isso deve
causar problemas de armazenamento, o que exige atenção
redobrada daquele produtor
que adiou a comercialização
da sua safra”, explica ele.
Esse movimento deve coincidir com a entrada de grandes
volumes de fertilizantes, o que
pode sobrecarregar não só a

Essa preocupação é compartilhada pelo gestor de negócios
agrícolas da Cooperativa Frísia, Mario Dykstra. “Calculamos que o mercado comprou
20% menos de fertilizantes do
que a média, o que deve concentrar o embarque em agosto
e setembro, podendo causar
gargalos logísticos”, diz ele.
Por isso, a Frísia está alertando
e estimulando seus cooperados
a colocarem os seus pedidos

ainda em julho, para garantir
seu abastecimento.
Promovido pelo segundo
ano pela Cooperativa Frísia,
o Fórum Comercial “procura
trazer grandes palestrantes e
conhecimento qualificado para
o cooperado”, como afirma Alex
Santin, coordenador comercial
de cereais da Frísia. “Queremos que o produtor encontre
o melhor momento para vender
seu produto. E estar bem informado é fundamental para essa
tomada de decisão”, diz ele. O
cooperado Matheus Spinardi
concorda: “o grande benefício do sistema cooperativo é a
promoção do conhecimento e o
acesso a ferramentas que nos
ajudam a ser mais eficientes,
não apenas da porteira para
dentro, mas também olhando
e entendendo o mercado”,
afirmou ele, que tem opinião
semelhante à do presidente da
cooperativa, Renato Greidanus,
para quem “é estratégico estar
bem informado, acompanhar
o mercado e a economia. Isso
afeta diretamente a qualidade
da gestão das propriedades.
Ter uma boa gestão faz parte do
nosso negócio, todos os dias.
Quem tem é mais competitivo”,
completou o presidente.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42) 3232-5148
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A forma mais barata de fazer negócio!

 

AULAS DE DIREÇÃO
Perca o medo de dirigir, treinamento para habilitados e
horários flexíveis. Fone: (42)
99982-7821. Tratar com Alexandra.

! " #$ %!

 &

AMERICAN PEPPERS
Eleita pelos Castrenses a
melhor hamburgueria dos
Campos Gerais, atendemos
de terça a domingo. Delivery fone: (42) 3233-5785 /
(42)99852-3181 site: www.
americanpeppers.com.br.
The real american burgers!!!


 

 

 
 



TORTAS PASCHOAL
(COVER)
Agora também em Castro
você pode encomendar
as famosas tortas Paschoal
(cover) Tortas de sorvete
R$ 20 (P) R$ 35 (G) tortas
de abacaxi, pêssego e figo
R$ 25 (P) R$ 45 (G). Encomendas pelo fone: (42)
99874-4920.



  

 

VENDE-SE CHÁCARA
EM PÍRAI DO SUL
Vende-se 21 alqueires, sendo 10
mecanizados com estrutura para
leiteria, valor R$ 2.600.000,00.
Tratar no Telefone (42) 984026308.

ALUGA-SE QUITINETES E
SALAS COMERCIAIS
Aluga-se quitinetes e salas
comerciais, Rua Major Otaviano
Novaes n° 520, tratar no fone:
(42)9 9982-4002.

ALUGO CASA EM
PONTA GROSSA
Alugo casa em alvenaria, fundos, contendo dois quartos, sala,
cozinha e banheiro. Possui terreno cercado. Centro de Ponta
Grossa, três quadras do Paladium, na Rua Júlia Wanderley, 63.
Direto com o proprietário. Valor
de R$ 600, mais taxa de água,
luz. Tratar com pelo fone (42)
99972-0758.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AVISO RESUMIDO
O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO
VAREJISTA DE CASTRO, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados
que no dia 23 de agosto de 2017 será realizada eleição para composição da
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos Suplentes,
para o mandato no período de 02 de outubro de 2017 a 02 de outubro de
2020.
O prazo de registro de chapas é de cinco dias contados da data de publicação deste aviso. O horário de votação será das 9:00 as 17:00 horas e local
será a sede do Sindicato situado a Rua Benjamin Constant, 22, na cidade de
Castro – PR, haverá também uma urna itinerante que percorrerá os locais prédeterminados. Caso seja necessário realizar a segunda votação, no dia 24 de
agosto de 2017 e terceira no dia 25 de agosto de 2017, caso não seja obtido
quórum respectivamente na primeira e na segunda votação. Em caso de empate,
haverá a nova eleição dentro do prazo de 15 (quinze) dias, limitando se as chapas em questão.
CASTRO 01 DE JUNHO DE 2017
JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

VENDE - SE CASA
Vende-se casa no bairro do Tronco
interior de Castro, próximo ao
trevo. Valor de 90.000,00. Interessados entrar em contato pelo
telefone (42) 99979-0607.
VENDE-SE CASA NOVA
Vende-se casa nova no valor R$
110.000,00 com dois quartos,
sala, cozinha e banheiro. Pode ser
feito financiamento pela Caixa.
Tratar no (42) 98402-6308.
VENDO CASA NA PRAIA
Medindo 64 m2, terreno 13 x
30 m2. Endereço: Av. Marumbi,
Nº16, Balneário Pontal do Sul – Pr.
Valor: R$ 69.000,00. Mais Informações no (41) 99975-1239.

GALPÕES
PRÉ-MOLDADOS
SEMI-NOVOS
Em oferta, de 80 m² por
R$ 8.500, de 100 m² por
R$ 11.500, de 200 m² por
R$ 22.000. Temos novos e
seminovos, um novo de 360
m² por R$ 45.000. Parcelamos nos cartões ou cheque
pré. Ligue para: (42) 91371214.
VENDE - SE
CHÁCARA
Vende-se ou troca-se chácara
por casa em Castro. Valor
120.000,00. Tratar no Telefone
(42) 99844-6707 / (42) 999366945.
VENDE-SE
IMÓVEL COMERCIAL
NA CRUZ MACHADO
Imóvel com 220 metros quadrados, construído em terreno
de 400 metros quadrados,
excelente localização, apenas
R$ 380.000,00. Tratar no telefone (42) 99914-9256.

 

 

  

VENDE-SE CASA
NO PANDORF II
Vende-se casa nova no valor de
R$ 95.000,00, pode ser feito
financiamento pela Caixa Econômica. Tratar no Telefone: (42)
98402-6308.

ALUGA-SE QUITINETE
Aluga-se quitinete, Rua Bento
Munhoz Da Rocha Neto n° 368,
próximo ao quartel valor: R$ 470.
Tratar no fone: (42) 9 9929-7916.



 

 

ALUGO CASA EM CASTRO
Alugo casa em Castro, contendo
três quartos, sala, cozinha e
banheiro, garagem, lavanderia
e área de fundos. Valor de R$
1.800. Dois dos quartos e a sala,
com acesso à sacada. Cozinha
com armários embutidos, e bancada em granito absoluto. Local
central, uma quadra do Senac e
três da Rua Dr. Jorge Xavier da
Silva. Tratar pelo telefone (42)
99972-0758.

MAMÃE
Mamãe, mamãe... me
leva no circo? Não, filho...
Se querem te ver, que
venham aqui em casa..
ADVOGADO
Quantos advogados
são necessários pra trocar
uma lâmpada? R: Quantos você pode pagar?
POLITICOS
Num comício daquela
pequena cidade, dizia o
prefeito: - Queridos cidadãos e cidadãs, durante
todo o meu mandato,
coloquei a minha honestidade acima de qualquer
interesse político. Vocês
podem ter certeza que
neste bolso - e batia no
bolso do paletó com uma
das mãos - nunca entrou
dinheiro do povo. Neste
instante alguém grita: Paletó novo, hein?

ALUGO APARTAMENTOS
Aluga-se apartamentos por dia
em Castro. Maiores informações
no Grande Hotel, Rua: Cipriano
Marques, n º 44. Telefone para
contato: (42)3232-4388.
LANCER GT / R$ 53.000
Vendo Lancer GT, ano 2014,
na cor preta, com procedência
garantida. Completo, com kit
multimídia, câmbio automático,
e no volante (borboletas), mais
teto-solar. Valor de R$ 53.000.
Tratar no fone (42) 99972-0758.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ISOLDE COSTA, torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação
para a atividade de AVICULTURA FRANGO DE CORTE, implantada na localidade Colônia Pinheiral de Baixo, Palmeira/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
OTTO ALFREDO BRANDES, torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Operação para a atividade de AVICULTURA FRANGO DE CORTE, implantada
na localidade Colônia Terra Nova, Castro/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
OTTO ALFREDO BRANDES, torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de AVICULTURA FRANGO DE
CORTE, implantada na localidade Colônia Terra Nova, Castro/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ISOLDE COSTA, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para a atividade de AVICULTURA FRANGO DE CORTE, implantada na
localidade Colônia Pinheiral de Baixo, Palmeira/PR.



 



Súmula de Pedido de Licença Previa
 


  
Roselio Procopio da Costa torna público que irá requerer ao IAP, a Licença

 
 

   
Previa para o empreendimento de suinocultura localizado na Estrada Principal
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Serra Gaias S/N, Tibagi-PR.
0,0001-'

0,0001-'
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Súmula de Pedido de Licença Previa
Sheila Betim torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Previa para o
empreendimento de suinocultura localizado na Estrada Principal Serra Gaias
S/N, Tibagi-PR.

ÁRIES - Suas emoções devem
estar mais reservadas no período
da manhã. Alguns pressentimentos
e inquietações podem trazer desconforto emocional. Cor: lilás.
TOURO - Pode se decepcionar com amizade mais superficial. Final de tarde de impaciência e inquietude. A Lua pisciana vai
trazer sorte para você.
GÊMEOS - Família terá
grande importância hoje para você
e para os que estão ao seu redor. A
Lua ariana deve melhorar o astral
no período da tarde.

LIBRA - Um certo desânimo
pode incomodar logo pela manhã.
Depois, no decorrer do dia, seu astral
vai melhorar aos poucos.
ESCORPIÃO - Tente equilibrar gastos. O dia segue agitado.
Exercícios físicos vão cair muito
bem para repor suas energias e
manter a boa forma.
SAGITÁRIO -Dia perfeito para iniciar novos projetos, cursos,
cuidados com seu corpo e mente.
Se independência é o que você
quer, essa é a hora.

CÂNCER - Deve sentir segurança nas coisas organizadas hoje.
Ou seja, a bagunça não vai te deixar
feliz. Fique mais com seu amor.

CAPRICÓRNIO - Não deixe o
desânimo atrapalhar sua manhã, bola para frente! Amizades fortalecidas.
Reunião em família pode aumentar
as chances de conhecer alguém

LEÃO - Pode rolar alguma
frustração durante passeio, prática
de esportes ou contato com filhos.
Não deixe que isso azede o seu dia.

AQUÁRIO - Acordar sem preguiça vai ser o melhor remédio para
deixar o seu dia mais agradável. Pode sentir uma certa carência.

VIRGEM -Tenha mais paciência com as tarefas domésticas: de
um jeito ou de outro, você vai precisar encará-las. Fuja de discussões.

PEIXES - Muitas responsabilidades logo pela manhã. Tudo o que
quiser realizar será com esforço. Sua
memória anda afiada. Aproveite!
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APÓS SER ESFAQUEADO

Prefeito Rildo é operado e ganha alta
Divulgação

Rildo afirmou
que já na
próxima
semana
retorna
ao cargo
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
SEGURANCA@PAGINAUM.COM
Tibagi - Um misto de
lamento e dor. Foi essa a
sensação que o prefeito de
Tibagi, Rildo Leonardi, deixou transparecer durante
entrevista que concedeu,
com exclusividade, à reportagem do Página Um ao
final da tarde de ontem (16).
Vítima de briga doméstica,
Rildo foi golpeado no braço
direito, na altura do cotovelo, pela própria esposa e
precisou ser encaminhado
para o hospital.
O caso foi registrado
por volta das 3 horas da
madrugada, em seu aparta-

Rildo lamentou o caso e disse que esposa toma remédios

mento. Rildo foi socorrido
pela filha e genro, recebeu
os primeiros socorros ainda
em Tibagi, mas, devido à

Ponta Grossa - Policial
militar foi baleado durante
um assalto a um restaurante
de Ponta Grossa, na noite de
quinta-feira (15). O crime
ocorreu na Avenida Souza
Naves, no bairro Chapada,
por volta das 23 horas.
Segundo PM, um trio
armado anunciou o assalto,
rendendo funcionários e clientes que estavam no estabelecimento. No momento do
crime, os ladrões exigiram
que os reféns deitassem no
chão, todos obedeceram,
até mesmo o policial. Mas,
enquanto estava de bruços, a
arma do PM foi notada pelos
bandidos. Revoltados, eles
dispararam contra o policial,
acertando dois tiros vítima.
Ferido, o policial teve o celular, dinheiro, celulares e a
arma levada pelos bandidos.
Socorrido, ele foi levado
para um hospital da cidade.
Ele não corre risco de morrer,
mas continua internado.

EMBAIXO DO GUARDA-ROUPA

Jovem é
encontrado
morto dentro
do quarto

Palmeira – Palmeira registrou um caso bastante intrigante na última quinta-feira.
Jovem, de 18 anos, foi encontrado morto dentro do próprio
quarto e, segundo a polícia,
ele estava embaixo do guardaroupas. A situação aconteceu
no bairro Rocio I.
Em boletim a Polícia Militar
informou que a avó do rapaz
encontrou o corpo. Assim
que os policiais chegaram no
local encontraram o rapaz, no
entanto, ele não apresentava
qualquer tipo de lesão.
O Instituto Médico Legal
(IML) de Ponta Grossa foi
acionado e atestou a morte.
Primeiramente o laudo da
perícia diz se tratar de asfixia,
mas a Polícia Civil investiga.

Investigação
A redação entrou em
contato com a Polícia Civil
da cidade que cuida do
caso, no entanto, o delegado
responsável não respondeu
as ligações. Informações
não oficiais dão conta de
que a primeira-dama teria
sido autuada em flagrante
pelo crime de lesão corporal grave, com causa de
aumento de pena por se tratar de contexto de violência
doméstica.

IRRESPONSABILIDADE

OUSADIA

Policial ﬁca
ferido durante
assalto na
região

gravidade do corte, precisou
ser encaminhado ao Hospital Dr. Feitosa, em Telêmaco
Borba, onde passou por

cirurgia e foi liberado para
casa no começo da noite de
ontem (16).
Afirmando que na próxima semana retorna as
funções normais, Rildo amenizou a situação e disse que
a esposa toma medicamentos
controlados, por isso a briga.
Segundo o que apurou-se
junto as autoridades policiais, foi feito levantamento
no local e a faca utilizada
na agressão foi apreendida.
Segundo o laudo médico a
região do corte teria sido o
braço, onde atingiu vasos
sanguíneos.

Motorista abandona passageiro
ferido após colisão na BR-376
Divulgação

EM CASTRO

Motorista perde a vida
em grave acidente
Divulgação

Colisão foi do tipo frontal
Homem identificado como
Marcos Ferreira Jorge, da
cidade de Sengés, morreu em
grave acidente na noite de
quinta-feira (15), no quilômetro 291, da PR 151, em
Castro. Segundo a Polícia
Rodoviária Estadual, Marcos
dirigia uma caminhonete S-10
quando acabou batendo em
uma carreta.
O caminhão que envolveu-se no acidente, placas
de Anita Garibaldi - SC, não
estava carregado. O motorista
não sofreu ferimentos graves,
em contra-partida, devido ao
impacto da colisão, Marcos

Jorge, que conduzia sem acompanhantes sua caminhonete,
morreu na hora.
O corpo da vítima foi
recolhido ao Instituto Médico
Legal (IML) de Ponta Grossa
e depois liberado para a família. As causas do acidente não
foram divulgadas pela polícia
que ainda apura o caso.

Motorista da
caminhonete
morreu na colisão

NA PR 151

Suspeitos de assaltos
são flagrado pela PM
Divulgação

Acidente aconteceu no quilômetro 408 da BR 376 em Tibagi
Equipes do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar
mobilizaram-se para atender
grave acidente registrado na
noite de quinta-feira (15) no
quilômetro 408, da BR-376,
em Tibagi. O caso chamou a
atenção porque o motorista de
um Astra abandonou o passageiro ferido depois de envol-

ver-se em uma colisão com um
caminhão.
O carro, com placas de
Telêmaco Borba, teria batido
na traseira do caminhão, com
placas de Maringá. Por motivos
ainda desconhecidos, o motorista do carro fugiu do local
abandonando o passageiro,
gravemente ferido. Equipes

realizaram o primeiro atendimento da vítima ainda no local
e depois o encaminharam a
um hospital de Ponta Grossa
para novos cuidados.
Em boletim a PRF informou que o caso será investigado e o motorista será
identificado e responderá pela
sua atitude.

VÍTIMA FATAL

Infratores assumiram o crime e apontaram os objetos

Motociclista morre após
envolver-se em acidente

Motorista do veículo fugiu e no local polícia encontrou somente a motocicleta
Tibagi - Motociclista de 22
anos morreu após bater em outro
veículo, na PR 340, em Tibagi,
na noite de quinta-feira (15).
Segundo a Polícia Rodoviária

Federal, que atendeu o acidente,
a situação foi registrada por volta
das 23h30.
Conforme a polícia, os dois
seguiam em sentidos opostos e

bateram lateralmente. O motorista do veículo fugiu e ainda não
foi identificado, já a vítima que
pilotava a motocicleta foi identificada como Geovane Alves

Ponta Grossa - Policiais
militares detiveram na última
semana dois indivíduos acusados de envolvimento numa
série de roubos de veículos,
registrados no Bairro Nova
Rússia, em Ponta Grossa. Os
assaltantes, de acordo com a
polícia, já tinham passagens
criminais.
Conforme o boletim, os
infratores foram localizados
e presos pela PM na rodovia
PR-151, região do Bairro Boa
Vista, poucas horas depois de
terem tomado de assalto um
automóvel GM/Prisma.
A ação policial ocorreu no
pátio de um posto de combustíveis daquela rodovia. Com
os suspeitos, e no interior do
veículo utilizado por eles no
momento da abordagem, um
VW/Gol, foram apreendidos
uma pistola calibre 7,65mm
em situação irregular, utilizada
nos assaltos, munições, pouco
mais de 20 gramas de crack,
além de diversos pertences

Dois dos
assaltantes já tem
ficha criminal
roubados da proprietária do
GM/Prisma.
Os infratores assumiram
a autoria do crime, indicando
à PM onde haviam escondido
o automóvel roubado horas
antes. O veículo foi encontrado às margens da Rodovia
PR-151, em Carambeí.
Os assaltantes, de 29 e 37
anos, ambos com antecedentes criminais, são suspeitos
de outros crimes da mesma
natureza, praticados em Ponta
Grossa ao longo dos últimos
dias. Um deles, já condenado
criminalmente, utilizava tornozeleira eletrônica de monitoramento e tinha contra si um
mandado de prisão expedido
pela justiça.
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Cine-

Tatiane

Fotos: Divulgação

Divulgação / Edison Luís

Ainda em
tempo de
parabenizar Tatiane
Wengrat que
comemorou
nova idade
no dia 12

A 10° edição do Jantar Dançante "Dia dos Namorados", na Acec, foi mais um sucesso.
Inúmeros casais apaixonados marcaram presença
em um requintado jantar. Na foto o casal
Ana Helena Okubo e André Okubo

Desperta admiração profunda por onde passa,
Milena Gatto tornou-se uma pessoa notável, cheia
de vida, com um coração tão especial. Desejo
que a alegria não fuja do seu jeito de viver.
Felicitações pelo aniversário completado no dia 14

Vestida de princesa, a pequena Sophia
comemorou seus quatro anos. Ela é filha do casal Katiúscia Morais e Cassiano Ciappina. Parabéns!
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M.da Silva
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Rodrigo Silva
Vanessa Farias
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Edinei Sanches Milek
Elisa Wrobel

Katia Gardinal
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Heriton Leal
Joerte Inácio Mendes
Ferreira
Letícia Dancoski
Pedro Doff Sotta
Rodrigo Alves
Roseli Moreira

Moda versátil, acessível e exclusiva
aos seus clientes. Esse é o objetivo
da loja Guria Bacana, que tem
à frente Juliana Duarte!

Dionezine Navarro presidente em exercício da
Academia Pontagrossense de Letras e Artes (APLA),
comandará hoje (17) mais uma reunião da entidade
cultural. Será a partir das 15 horas na rua Espirito
Santo, n° 836, no Bairro São José. No Click com
sua vice presidente, Renata Regis Florisbelo

