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Segurança cria grupo de trabalho para agilizar perícia

página 3
Divulgação

Divulgação

com 52 facadas

Palmeira registra crime brutal
Um crime brutal abalou a cidade de Palmeira na
madrugada de segunda-feira (12). Celso Henrique
dos Santos, de 18 anos, foi brutalmente assassinado com 52 facadas em ocorrência registrada na
área central da cidade, na rua Vicente Machado,
por volta das 1h50. De acordo com a polícia militar que esteve no local, testemunhas teriam visto
dois homens descendo de um carro e logo após

vítima foi levada ao IML de PG

APÓS SHOW CANCELADO

1ª festa de peão de Boiadeiro de Castro

NA REGIÃO

Alok retorna a
Ponta Grossa
no dia 25

Letticia é eleita Rainha do Rodeio

Casal é preso por
tráfico internacional

Divulgação

Divulgação

APREENDIDAS 16 pistolas argentinas
Alok na coletiva

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um verdadeiro arsenal
no fim de semana na região. As armas
estavam camufladas em aparelhos de TV,
no bagageiro de um ônibus que fazia a linha entre Foz do Iguaçu e Ponta Grossa.
A abordagem foi registrada no domingo
(11), na BR-277. Duas pessoas foram
presas e com elas localizadas16 pistolas
calibre 9 milímetros da marca Bersa, de
fabricação argentina, todas com numepágina 7
ração de série raspada.

para o socavão

Plauto Miró conquista
viatura e policiais

Divulgação

Divulgação / /Marcia Ferraz

Com o teatro Bento Mossurunga lotado
na noite de sábado (10), foi realizado o
concurso Rainha do Rodeio da 1ª Festa de
Peão de Boiadeiro de Castro. Treze participantes competiram no concurso que escolheu
a rainha, princesas e miss simpatia.
Após os desfiles coletivo e individual, o
corpo de jurados escolheu Letticia de Oliveira (Rainha), Lytsen Thaniely dos Santos Pedroso (1ª Princesa), Brígida Rafaele Bueno
de Oliveira (2ª Princesa) e Hérika Marcela
página 5
Barbosa (Miss Simpatia).

'INSTITUTO DO CÂNCER'

Nova ala abre espaço para
início de tratamentos
A nova ala inaugurada no sábado (10) pelo
Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, da Universidade Estadual de Ponta Grossa,
onde serão alocados o setor administrativo e a
Central de Materiais Médicos, abre espaço físico
para o início das instalações dos tratamentos de
oncologia do Instituto do Câncer dos Campos
Gerais (ICCG), idealizado pelo deputado estapágina 3
dual Marcio Pauliki. 			

Divulgação

A frustração dos fãs que foram
ao Centro de Eventos Cidade de
Ponta Grossa e não puderam
assistir no sábado (10) ao show
de Alok, um dos maiores DJS do
País, será recompensada pelo
artista que retorna ao palco no
domingo (25), com show beneficente. Em coletiva à imprensa,
Alok disse que fez questão de
estar na cidade para se explicar e
página 8
se desculpar.

passaram a agredir a vítima. Mesmo com o rapaz
caído, os suspeitos passaram a desferir golpes de
faca na vítima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada, mas ao chegar ao local
o rapaz já estava sem vida. O local do crime foi
isolado e uma equipe da polícia militar fez várias
diligências na região, mas não conseguiu levantar
página 7
pistas dos autores do crime.

letticia de oliveira foi escolhida Rainha do Rodeio

Tibagi já comemora 146 anos

Divulgação

Começou na última semana a construção das 16 unidades habitacionais na
Vila Rio Branco. As casas são resultado
de um convênio com a Cohapar, em
terreno doado nono nonono nonon nno
Começou na última semana a .........
anúncio foi feito por Valdir Rossoni a pedido do deputado Plauto Miró

Uma equipe da Polícia Militar
vai reforçar a segurança de forma
permanente no Distrito de Socavão,
em Castro. O anúncio foi feito pelo
chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni,
e atende a um pedido feito pelo de-

putado Plauto Miró Guimarães Filho
em nome da comunidade. Para que o
trabalho seja possível, o governo do
Estado destinou uma viatura (pálio
adventure) para ser usada exclusipágina 3
vamente no distrito.

OPERÁRIO VENCE

'MELHOR CIDADEZINHA DO BRASIL' está de aniversário

Domingo (18), Tibagi completa 146 anos de história, mas as comemorações já iniciaram no sábado (10). Durante uma semana serão entregues
obras, amistosos de futebol, além da realização de show com a banda Europa
página 4
e a tradicional Feira da Lua.					

NO JARDIM EUROPA

Caminhoneiro
nega autoria
do atropelo

Depois de sofrer grave acidente, socorrido às pressas e
encaminhado ao Hospital Universitário de Ponta Grossa, David
Mateus de Oliveira, de 17 anos,
não resistiu aos ferimentos e
acabou morrendo nas primeiras
horas de sábado (10), às 00h55.
O acidente foi registrado no final
da tarde de sexta-feira (9), em
Carambeí. O suspeito do atropelamento, nega a autoria. página 7

PONTA GROSSA CARAMURU SOFRE DERROTA

Fantasma segue na liderança com 100%

Alvinegro fez penúltima partida da temporada
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

DO SONHO À REALIDADE
Esta semana, a comunidade do Socavão viu passar do sonho à realidade 'palpável', uma antiga reivindicação com a chegada de viatura policial no distrito, que vai atuar de forma permanente na localidade e com
isso atender com agilidade aos mais de 10 mil habitantes no que se refere ao patrulhamento. Com esta
nova conquista, o distrito passa a ter veículo próprio, sem ter que depender do deslocamento de viaturas de
Castro e, mais ainda, da disponibilidade de policiais, uma vez que já dispõe de militares da 3ª Cia da PM
de Castro. Para os moradores, o presença da autoridade policial diminuirá as ocorrências.

A Insegurança custa caro
* Marcos Antônio Barbosa
Na última semana a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) divulgou
um estudo em que o setor industrial
gasta mais em segurança do que em
ciência e desenvolvimento. No ano
passado, foram gastos cerca de R$
30 bilhões em segurança, enquanto,
em pesquisa, foram gastos R$ 12,5
bilhões, de acordo com os últimos
dados disponíveis do IBGE.
Outro número mostrado pela CNI
também é bastante preocupante. Um
em cada três empresários escolhe
o local do seu negócio pelo grau de
periculosidade. Ou seja, a logística
ou proximidade da matéria-prima não
são levadas em conta.
Estes dados são sintomáticos e
refletem na vida de todos. Estes valores estão embutidos em todos os produtos que você, caro leitor, consome,
seja um carro ou uma simples caneta.
Com isso, a violência chegou ao nível
de influenciar inclusive o nosso consumo diário.
Já são perceptíveis os gastos com
segurança privada - como câmeras
ou cancelas - para se proteger. Também já é claro que precisamos evitar
caminhos, gastando mais gasolina ou
pegando outro ônibus, para não sermos vítimas de um assalto. Isso sem
contar nos impostos que deveriam ser
investidos em segurança que também
pagamos. Em todas as pontas a conta
chega aos nossos, já reduzidos, bolsos.
Agora temos mais uma evidência e é
muito importante que tenhamos a consciência da gravidade do problema.
Não é da noite para o dia que isso
irá mudar, mas algo precisa ser feito,
urgentemente, para que esta engrenagem comece a girar da forma correta
e reflita na sociedade que vamos dei-

xar para os nossos filhos. O estudo
da CNI também aponta melhorias
que vão gerar resultados concretos
em 2023, por exemplo. Não existe
segredo ou mágica. Não existe intervenção militar que resolverá em um
instante. O problema vem de décadas.
Como pode ser resolvido em um piscar de olhos?
Dói na conta, dói quando perdemos alguém para a violência.
Atualmente, segundo o ranking da
organização de sociedade civil mexicana Segurança, Justiça e Paz, 17 das
50 cidades mais violentas do mundo
estão no Brasil. Como mudar este
panorama sem um cuidado especial?
É necessário cobrar dos governantes um planejamento com investimentos não só em segurança, mas em
educação, saneamento básico e saúde.
Fazer com que o Estado consiga prover dignidade para a população e
assuma o vácuo de oportunidades
deixado para o crime organizado se
apossar.
Nós – população geral, empresários, instituições - precisamos unir
forças e pedir uma solução conjunta
para o Brasil. O problema não é municipal ou estadual, ele é federal e precisa de uma política comum para ser
resolvido. Uma facção criminosa não
se prende à fronteiras e o Governo
precisa ser assim também, em todas
as áreas.
A insegurança custa caro, seja
em forma de produtos ou vidas. Até
quando vamos continuar calados
pagando esta conta?
* Marco Antônio Barbosa
é especialista em segurança e
diretor da CAME do Brasil.

SEGURANÇA
Se não bastassem os
valores dos shows que, todos
juntos, ultrapassam a cifra
de R$ 500 mil, existe a preocupação com a segurança
de quem vai ao rodeio. Para
os de pouca memória, foi o
descaso das autoridades que
levou à morte Bruno Ramon
Pereira, 15 anos, no ano
de 2009, quando brincava
no Kamikase instalado por
ocasião do aniversário de
Castro. Coincidentemente, o
prefeito da época era Moacyr
Elias Fadel Junior (PMDB).

Todos pelo Agrinho
SENAR-PR reúne coordenadores da
educação básica de 32 núcleos regionais
para fortalecer a difusão do programa junto
à comunidade escolar
O SENAR-PR reuniu, em Curitiba, no último dia 5 de
março, os coordenadores da educação básica do Estado
dos 32 núcleos regionais de educação, que se encarregarão
de difundir o Programa Agrinho às escolas da rede estadual.
Neste encontro, “apresentamos o histórico do programa e
sua metodologia de trabalho. A ideia é que eles voltem para
os núcleos levando na bagagem esses conhecimentos e os
repliquem aos diretores e pedagogos do estado, auxiliando
assim na disseminação da proposta do programa”, aponta
a pedagoga do SENAR-PR, Josimeire Grein.
Além da sensibilização em Curitiba, estão previstos para
a segunda quinzena de maio e para a segunda quinzena de
junho de 2018, 15 Seminários Regionais de Educação no
Estado. O objetivo é “Promover a formação continuada
de professores, pedagogos e diretores da rede pública e
particular de ensino, propiciando o acesso às bases teóricas
propostas pelo Programa Agrinho”, observa Josimeri.
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educação básica da Secretaria Estadual de Educação,
Denise Baganha, a expectativa com estas iniciativas é
que aumente a participação de professores e alunos no
programa. “Por ser uma rede, estes coordenadores de
núcleo conseguem realizar um trabalho mais direto com
professores e pedagogos, conseguindo uma adesão
maior”, avalia.

13/03 - Dia do Conservacionismo
14/03 - Dia do Vendedor de Livros / Dia dos Animais
Dia Nacional da Poesia
15/03 - Dia Mundial do Consumidor / Dia da Escola
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SOCAVÃO
O esforço conjunto está
dando bons resultados em
Socavão. Na segunda-feira
(12), o distrito com mais
de 10 mil habitantes, recebeu uma Pálio Weekend que
irá reforçar o patrulhamento
da polícia militar na região.
O veículo veio em resposta
a um pedido da Associação
de Moradores do Socavão e
do ex-vereador Flavinho de
Albuquerque ao deputado
estadual Plautio Miró Guimarães Filho. Se a autori-

dade municipal faz pouco,
é preciso que a comunidade
e as pessoas de bem façam
a sua parte. Que sirva de
exemplo!
ÓRFÃOS
Sem deputado estadual,
uma vez que Márcio Pauliki (PDT) já confirmou que
sairá a deputado federal nas
eleições de outubro, vereadores de Carambeí buscam um
reduto seguro para apoiar
um novo nome à Assembleia
Legislativa do Paraná e, em
troca, se reelegerem nas eleições municipais de 2020.
ÓRFÃOS II
Chegou-se até a cogitar
apoio a um nome de Castro,
mas quem teria reais chances de vencer? Como pelas
bandas do Iapó, ninguém se
mostra 'confiante' e com 'bala
na agulha' para emplacar,
pelo menos por enquanto, a
sondagem continua.
JANELA
Desde a quinta-feira
(8), os deputados federais
e estaduais que desejem se
candidatar nas Eleições de
2018 poderão mudar de
partido sem correr risco de
perder o mandato. O período, denominado “janela
partidária”, é de 30 dias e
se encerra à meia-noite do
dia 6 de abril. Ele não beneficia vereadores, porque não
haverá eleições este ano na
esfera municipal.
* Envie seu comentário
ou notícia via watsapp (42) 9
9972-0758 ou para sandro
carrilho@paginaum.com.
Sua identidade será preservada.

Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Castro Estado do
Paraná = Edital de Citação Prazo 30 (Trinta) Dias = do (a) requerida
A B Gomes Pinheiro Transportes Eireli Me – CNPJ 04.452.237/000155. O Doutor Norton Thomé Zardo, Juiz Substituto da Vara Cível
da Comarca de Castro, Estado do Paraná, etc. Faz Saber, a todos
quantos o presente edital virem ou dele conheci mento tiverem,
que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de Ação
Monitória sob nº 0005971-25.2015.8.16.0064, em que é requerente
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A e requerida
A B Gomes Pinheiro Transportes Eireli – Me, sendo que mediante o
presente edital Cita a requerida A B Gomes Pinheiros Transportes
Eireli – Me, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 04.452.237/
0001-55, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da importância de R$
8.785,09 (oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), devidamente atualizada à data do efetivo pagamento, ficando
assim, isenta de custas e honorários advocatícios (Art. 1102, § 1º
do CPC0, ou, querendo, no mesmo prazo ofereça embargos, que
independem de prévia segurança do juízo e serão processados nos
próprios autos, pelo procedimento ordinário, suspendendo a eficácia do mandado inicial, os quais se não forem opostos ou rejeitados,
constituir-se-á o título executivo judicial, prosseguindo-se a ação na
forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X do CPC, acrescendo-se custas, encargos e honorários, penhorando-se tantos bens
quantos bastem à garantia da execução. Consoante disposto no Art.
1.102 c do CPC: “No prazo previsto no artigo 1.102-B, poderá o
réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado
inicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e
prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo
X, desta Lei.” Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Castro,
Estado do Paraná, aos cinco (05) dias do mês de fevereiro (02) do
ano de (2018).

Previsão do Tempo - Castro*

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

ACATOU
A 3ª Promotoria da
Comarca de Castro acatou na segunda-feira (12),
representação encaminhada
pelo Observatório Social de
Castro, e irá apurar eventuais ilegalidades decorrentes do descumprimento do
edital do Pregão Presencial
nº 02/2018, pela empresa
Henrique de Oliveira & Cia
Ltda, e dos gastos excessivos com a festividade,
oriunda do 314º aniversário
de Castro, isso há três dias
do início da festa.

CNPJ 81.405.763/0001-14
Fundado em 1º de outubro de 1.989
Diário desde 19/01/2005
Redação e Administração
Benjamin Constant, 490
Tel. (42) 3232-5148
CEP 84.165-220 - Castro - PR
Distribuição
MARENDA
(42) 3028-8990

Impressão
FOLHA DE
LONDRINA

Diretor-Editor
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com

A) Os conceitos emitidos em
artigos assinados podem não
representar a opinião do jornal;
B) É expressamente
proibido qualquer reprodução
de texto publicado;
C) Página Um circula nas
cidades de Castro, Carambeí,
Piraí do Sul, Telêmaco Borba,
Sengés, Palmeira, Tibagi, Ponta
Grossa e Curitiba (Centro Cívico).

Dia
Terça
13/03

Clima

Temperatura

Umidade

28 ºC
18 ºC

90%
95%

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

Quarta
14/03

29 ºC
19 ºC

73%
81%

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

Quinta
15/03

29 ºC
21 ºC

84%
91%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 12/03/2018
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PARA AGILIZAR PERÍCIA

Segurança cria grupo de trabalho
Divulgação

Equipe
formada
começa a
trabalhar já
Da Assessoria
Um grupo de trabalho foi
criado para atuação rápida
em casos de eventuais problemas
relacionados
ao
serviço de perícia e recolhimento de corpos. A medida
está entre as primeiras ações
do novo diretor do Instituto
de Criminalística do Paraná,
Marco Antônio de Souza, que
tomou posse nesta segundafeira (12).
“Pretendo fazer um levantamento da situação em cada
seção técnica no Interior e
também na Capital. Verificar
os problemas e, juntamente
com o corpo técnico, buscar as melhores soluções”,
disse Souza. Ele tomou posse
durante reunião no gabinete
do secretário da Segurança
Pública e Administração
Penitenciária, Júlio Reis, da

OSMAR FICA NO PDT

Marco Antônio de Souza: Nova postura à frente do Instituto de Criminalística do Paraná

qual participou o diretor-geral
da Polícia Científica - que
também abrange o Instituto
Médico Legal - Hemerson
Bertassoni.
A intenção, diz o novo
diretor, é evitar situações de
demora na realização de perícia em local de morte resultando, consequentemente, no
atraso do recolhimento do
corpo. Em regra, o IML só
pode retirar o corpo do local
de morte após a perícia do
Instituto de Criminalística.

Da Assessoria
A nova ala inaugurada no
sábado (10) pelo Hospital Universitário Regional dos Campos
Gerais da Universidade Estadual
de Ponta Grossa, onde serão
alocados o setor administrativo e
a Central de Materiais Médicos,
abre espaço físico para o início
das instalações dos tratamentos
de oncologia do Instituto do Câncer dos Campos Gerais (ICCG),
idealizado pelo deputado estadual Marcio Pauliki.
As salas, que até então abrigavam o espaço da administração, serão adaptadas para iniciar
a implantação da Farmácia Oncológica e do Centro de Tratamento
de Leucemias e Linfomas (CTL)
e também para servir de salas de
aula dos programas de residências.
“A nova ala abre as portas para
colocar em prática a implantação
do ICCG. É um passo importante para o Instituto. Agradeço
a Rede Feminina de Combate
ao Câncer, pela parceria para a
instalação do ICCG”, ressalta o
deputado Pauliki.
A primeira fase do Instituto
do Câncer foi apresentada em
novembro e nesse momento
os recursos de R$ 2 milhões,
conquistados por Pauliki, serão
destinados a construção da Farmácia Oncológica e para o Centro de Tratamento de Leucemias
e Linfomas (CTL). As famílias
de pacientes também terão à sua
disposição a Casa da Acolhida –
um ambiente acolhedor, com sala
de estar, cozinha comunitária,
onde as famílias poderão pernoitar e aguardar o tratamento.
Para os anos de 2018 a
2020 serão necessários mais R$
8 milhões para a construção do
novo Centro Cirúrgico que terá 6
salas de cirurgia e adaptação de
25 leitos de internamento, que
irá atender também pacientes da
Oncologia.
“É preciso termos uma
estrutura adequada e próxima
da população. Por isso, estou
lutando pela implantação do
ICCG para atender toda região
dos Campos Gerais, bem como
receber pacientes do Centro Sul
e Norte Pioneiro”, ressalta Pauliki.

comprometimento cada vez
maior com a celeridade dos
trabalhos”, disse Reis.
Marco Antônio de Souza,
55 anos, é perito criminal há
23. Ele tem especialização em
Gestão em Segurança Pública
com ênfase em Perícia Criminal. Antes de assumir a direção do IC, Souza chefiou o
Setor de Balística, foi assessor da Divisão Administrativa
do instituto e respondia pela
Direção Administrativa da
Polícia Científica do Paraná.

PARA O SOCAVÃO

SAÚDE

Novo passo dado
para a Instalação
do Instituto
do Câncer

O secretário da Segurança Pública destacou que o
governo tem feito uma série de
investimentos na Polícia Científica. “Determinei aos diretores da Criminalística, IML e
Polícia Científica que tenham
especial atenção à agilidade
das perícias. O Governo do
Paraná tem feito fortes investimentos na área, como construções, compra de novos
equipamentos e viaturas, além
da contratação de pessoal.
Espero que todos tenham um

Plauto conquista viatura e policiais
Divulgação

Da Assessoria
Uma equipe da Polícia Militar vai reforçar a segurança de
forma permanente no Distrito
de Socavão, em Castro. O anúncio foi feito pelo chefe da Casa
Civil, Valdir Rossoni, e atende a
um pedido feito pelo deputado
Plauto Miró Guimarães Filho em
nome da comunidade. Para que o
trabalho seja possível, o governo
do Estado destinou uma viatura
(pálio adventure) para ser usada
exclusivamente no distrito.
O ex-vereador, Flávio Albuquerque Carvalho (Flavinho)
e o empresário Marcos de Oliveira, reforçaram ao secretário
Rossoni a necessidade de haver
um contingente atuando diretamente no Socavão que conta
com cerca de 12 mil habitantes. “Temos uma população
maior que muitos municípios e
estamos sofrendo com constantes assaltos e arrombamentos”,
apontou Oliveira.
O deputado Plauto destacou
o empenho dos dois representantes do distrito em busca de

Uma ala do PSB, liderada pelo deputado e líder
do governo Richa, Luiz Cláudio Romanelli, não perdeu
a esperança de convencer Osmar Dias a se enturmar
com ela para disputar o governo. Osmar tem uma reunião marcada com a direção nacional do PSB amanhã.
Mas, sem ilusões, ele já deu a resposta. Em entrevista
ao jornalista Aroldo Murá, Osmar Dias foi definitivo.
Sem titubear, afirmou:
– Vou ficar no PDT, partido em que estou há 17
anos, presido no Paraná, e no qual tenho plena liberdade de ação, voz e poder de decisão. Não mudo de
partido como quem muda de camisa, disse.
Osmar também deixou claro que fará uma campanha de oposição ao governo. Morrem aí as esperanças
de gente de alto coturno no PSDB, que sonha com a
vice de Osmar. O caso mais notório é o do chefe da
Casa Civil de Rocha, Valdir Rossoni, que encontrou
Osmar neste fim-de-semana em Francisco Beltrão.

TESTEMUNHA MENTIU
O inquérito 186/16 da Polícia Federal revela mais do que
os supostos valores repassados ao senador Álvaro Dias (que,
por sinal, nega qualquer transação com a Odebrecht). O técnico responsável pelo sistema Drousys, Paulo Sérgio da Rocha
Soares, irmão de Luiz Eduardo, diretor da Odebrecht, foi pego
de calças curtas. Ele disse aos agentes, em depoimento, que o
e-mail de Samir Assad (foto) nunca chegou a ser utilizado no
departamento de propina da empreiteira. O problema é que o
inquérito contra o senador Dias mostra outra coisa. Há, sim,
registros do endereço eletrônico do empresário.
MORO NO RODA VIVA
Na noite de 26 de março,
estará no centro do programa
Roda Viva o juiz Sergio Moro,
em sua primeira entrevista ao
vivo concedida a uma emis-

sora de TV. O juiz vai conversar durante 90 minutos com
cinco jornalistas. Este será o
último programa sob a direção
do jornalista Augusto Nunes.

SURTO EM REQUIÃO

Rodrigo. Anderlei, Gildo, Soldado Sidnei,
Soldado Camila, Flávio, Marcos e Ildevan

Pálio Adventure já percorre
as ruas do distrito de Socavão
melhorias. “Eu fico honrado
em auxiliar o Flavinho e Marcos nessa conquista e principalmente em poder contribuir
com os moradores do Socavão”,
afirmou.

Mais conquistas
Ainda nesta segunda-feira
(12), o secretário Valdir Rossoni confirmou que o Colégio
Estadual Fabiana Pimentel do
distrito de Socavão está incluído
na segunda etapa do programa
Escola Conectada.
Com isso, os alunos receberão uma série de equipamentos que incluem computadores,
notebooks, impressoras, projetores multimídias entre outros. O
investimento para o kit do programa pode passar dos R$ 200
mil.

Rodrigo Maia informa que amanhã será instalada a comissão
especial para tratar do projeto de privatização da Eletrobras.
O senador Requião ao saber disso terá achaques nacionaleiros,
urticária, erisipela e um surto de cólera a provocar brados que
serão ouvidos de Montevidéu a Brasília. Para o PT, mais uma
oportunidade de dizer que houve golpe que um dos objetivos
era esse, privatizar a Eletrobras.
ROSSONI PEDESTRE
Ora, pois, o chefe da Casa
Civil, Valdir Rossoni, informou
em seu programa dominical
que deixa o cargo no dia 7 de
abril e reassume seu mandato
de deputado federal em Bra-

sília. Se desincompatibiliza
para tentar a reeleição. Não
mais jatinhos e helicópteros
para circular no estado. Sem a
Casa Civil, Rossoni volta a ser
pedestre. Vai ter que caminhar.

SILÊNCIO DE BERNARDO
O ex-ministro Paulo Bernardo, réu na Lava Jato, vai ajudar
a escrever uma carta que Lula da Silva pretende distribuir para
distribuir principalmente à classe média para tentar quebrar a
resistência dessa para sua, quem sabe, candidatura ao terceiro
mandato de presidente. A tempos Bernardo está em silêncio
total, ainda mais depois que passou uns dias na cadeia. Por
isso, tem a ver, pois escrever não faz barulho e assinar o nome
do outro é melhor ainda.
TURISMO INSTITUCIONAL
Requião usou seu Twitter para informar ao distinto
público que está novamente
em Montevidéu, Uruguai,
num daqueles encontros do
parlamento regional do Mer-

cosul, o Parlasul, que tem
sido de pouca ou nenhuma
utilidade, a não ser para justificar encontros do tipo. Quem
paga é a viúva, ou seja, todos
nós, contribuintes.
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

Tibagi já comemora seus 146 anos
Divulgação

Inaugurações,
competições
e shows irão
marcar a festa
Da Assessoria
Domingo (18), Tibagi completa 146 anos de história, mas
as comemorações já iniciaram
no sábado (10). Durante uma
semana serão entregues obras,
amistosos de futebol, além
da realização de show com a
banda Europa e a tradicional
Feira da Lua.
No sábado (10), a programação começou com a entrega
de máquinas motoniveladora
e escavadeira, às 11horas, na
Prefeitura Municipal.
O domingo (11) foi de

'Melhor Cidadezinha do Brasil' está de aniversário

inaugurações e atividades
esportivas. Às 9 horas foi reinaugurada a Unidade Básica
de Saúde (UBS) Cachoeirão e

às 14 horas a Quadra Poliesportiva de Caetano Mendes
foi entregue. A quadra será
palco da final do campeonato

de Futebol Suíço, entre Serra
Gaias e Caetano Mendes.
Ainda no domingo, na sede,
pela manhã, o Estádio Homero

de Mello recebeu amistosos do
1° de Setembro que enfrentou
o Operario F.C, nas categorias
Veteranos e Master. À tarde os
amistosos ocorrem entre São
Bento e Caetano Mendes e
Imbaú e Caetano Mendes.
A segunda-feira (12) começou com a entrega das reformas
das escolas municipais Professor Aroldo e Telêmaco Borba.
À tarde os CMEI São José e
CMEI Aquarela receberam o
evento.
Terça- feira (13) as entregas das reformas continuam
nas escolas dos distritos. Pela
manhã ocorrerá uma cerimônia
na Escola Municipal São Bento
e à tarde será a vez do CMEI
Madrinha Augusta e Escola
Municipal David Federmann,
em Caetano Mendes. À noite,
a partir das 20 horas, o teatro
Tia Inália recebe atividades cul-

turais, com o lançamento do
livro “Tropeirismo e Geodiversidade no Paraná”, de Antonio
Licardo e Gil Perkarz, do filme
“Além da Folia”, de Maurício
Pereira e Hallorino Machado,
e da música e clipe “Tibagi
Melhor Lugar” de Leandro
Nobre.
A programação continua na
quarta- feira (14), quando será
entregue a reforma da Escola
Municipal Ida Viana de Oliveira
e da cobertura da quadra de
esportes da Praça do Garimpeiro. Na quinta- feira (15),
a comunidade de Pinheiro
Seco recebe a inauguração
da capela mortuária e da iluminação pública. Já à tarde, a
Secretaria de Saúde inaugura
a clínica odontológica da UBS
18 de Março. À noite o tibagiano ainda vai poder conferir
as eliminatórias do Sul-Americano de Futsal, no Ginásio de
Esportes Quirão.
A sexta- feira (16) começa
com a Rua do Lazer, já a partir das 8 horas, com atividades
culturais e recreativas e às 20
horas, no Museu do Garimpo,
será aberta a exposição do
Colégio Integração “Protagonistas do Agora ... registros de
vidas tibagianas”. A noite acontece show da banda Europa e
Feira da Lua.
No sábado (17) ocorrerá a
inauguração da pista de skate
no Ginásio de Esportes Quirão e à noite, o ginásio recebe
novamente as eliminatórias do
Sul-Americano de Futsal.
O domingo (18), além de
marcar o aniversário do município, a tradicional pescaria
no Parque Passo do Risseti,
começa às 8 horas. No mesmo
horário, começa na Praça
Leopoldo Mercer, a exposição de carros antigos Ativolks.
Também na Praça, às 09h30,
acontece a Hora Cívica com a
participação da Banda da Polícia Militar, às 10h45. À tarde,
no Estádio Hormero de Mello,
ocorre o amistoso de futebol
entre Tibagi e Arapoti, que
encerra a programação dos
146 anos do município.

OPERÁRIO VENCE

Fantasma segue
na liderança
com 100%
Da Assessoria
O Operário Ferroviário venceu o Cascavel Clube Recreativo,
na tarde deste domingo (11),
pela sexta rodada do Campeonato Paranaense da Segunda
Divisão. O jogo aconteceu no
Estádio Municipal Arnaldo
Busatto e terminou 2 a 0. Com
a vitória, o alvinegro chega a 18
pontos e segue na liderança e
com 100% de aproveitamento na
competição.
O Fantasma iniciou o primeiro tempo melhor na partida,
pressionando o adversário e
abriu o placar aos 13 minutos.
Robinho cobrou escanteio e Alisson balançou as redes. A equipe
ainda teve mais chances na etapa
inicial, mas desperdiçou.
No segundo tempo, o Cascavel criou algumas oportunidades e Simão fez boa defesa. Aos
43 minutos, Dione cobrou falta
e Erick apareceu para cabecear
para o gol e fechar o placar de 2
a 0 para o alvinegro.
Em entrevista coletiva após
a vitória, o técnico Gerson Gusmão disse que o time não fez um
bom jogo, teve muitos erros de
passe, e foi dada muitas oportunidades ao adversário.
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Divulgação

NO SÁBADO

Letticia de Oliveira
leva o título de
Rainha do Rodeio
Treze
candidatas
desfilaram no
Teatro Bento
Da Assessoria
Com o teatro Bento Mossurunga lotado na noite de
sábado (10), foi realizado o
concurso Rainha do Rodeio da
1ª Festa de Peão de Boiadeiro
de Castro. Treze participantes
competiram no concurso que
escolheu a rainha, princesas e
miss simpatia.
Após os desfiles coletivo e
individual, o corpo de jurados,
formado pelo prefeito Moacyr
Fadel, pelo diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura,
Augusto Beck; pelo hair stylist,
Maicon Alves; e pelos fotógrafos Fabiana Guedes, Marcia

PARALISAÇÃO

Castro não
adere a greve
dos Correios

Ferraz e Rodrigo Covolan,
avaliou quesitos como beleza,
plástica corporal, desenvoltura
e elegância, simpatia e capacidade de comunicação. As
candidatas responderam perguntas sobre Castro.
As escolhidas foram Letticia de Oliveira (Rainha),
Lytsen Thaniely dos Santos
Pedroso (1ª Princesa), Brígida Rafaele Bueno de Oliveira (2ª Princesa) e Hérika
Marcela Barbosa (Miss Simpatia). Todas ganharam um
book digital.
“Parabéns a todas as
candidatas que concorreram
e trouxeram suas torcidas.
Obrigada ao público que
compareceu em peso”, destacou do diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura,
Augusto Beck.
Rodeio
A 1ª Festa de Peão de

Conhecimento de
Castro foi um dos
quesitos avaliados

PG CARAMURU SOFRE DERROTA

Alvinegro fez penúltima
partida desta temporada

Da Redação

Da Assessoria

Diferente dos funcionários dos
Correios de 22 estados, incluindo
parte do Paraná que aderiram
a uma greve por tempo indeterminado, a agência dos Correios
de Castro, está operando normalmente. A informação foi confirmada para a reportagem do
Pagina Um, na tarde de segundafeira (12) e de acordo com um
funcionário que preferiu não se
identificar, a agência central- da
rua Cipriano Marques- estão atendendo sem que haja nenhum tipo
de paralisação.
A paralisação começou no
domingo (11) e na maioria das
agências atinge os setores de atendimento e distribuição.
Balanço da Federação Nacional
dos Trabalhadores em Empresas
de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), que engloba 31 sindicatos, mostra que a paralisação
atinge os estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná,
Rio Grande do Norte, Rondônia,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo (regiões de Campinas,
Ribeirão Preto, São José dos Campos, Santos e Vale do Paraíba),
além do Distrito Federal. Amazonas e Amapá estão em estado de
greve, segundo a Fentect. ISegundo
os Correios, a paralisação parcial
ainda não tem reflexos nos serviços de atendimento e que todas
as agências, inclusive nas regiões
que aderiram ao movimento, estão
abertas e todos os serviços estão
disponíveis.
A estatal informou que a paralisação está concentrada na área
de distribuição — levantamento
parcial realizado na manhã de
egunda mostra que 87,15% do
efetivo total no país está presente e
trabalhando — o que corresponde
a 92.212 empregados, número
apurado por meio de sistema eletrônico de presença.

Jogando com o apoio da torcida, o Ponta Grossa Caramuru
fez frente ao Minas Tênis Clube
no último sábado (10) na Arena
Multiuso. Entretanto, o time de
Belo Horizonte venceu o confronto válido pela 10ª rodada
do returno da Superliga CIMED
por 3 sets a 1, com parciais de
19-25, 19-25, 25-21 e 18-25.
Com 15 pontos, o ponteiro
Cris foi o maior pontuador do
Ponta Grossa Caramuru na partida. O alvinegro ocupa a 10ª
posição na tabela, com 19 pontos conquistados na competição.
O Minas segue no quinto lugar
com 42 pontos ganhos.
O técnico Fábio Sampaio
analisou a partida e falou sobre
o próximo duelo contra o Montes
Claros: “Alguns dos nossos jogadores não estavam tão bem, por
isso tivemos que fazer algumas
trocas durante o jogo contra uma
equipe de muita qualidade. Para
o próximo jogo continuaremos
trabalhando da mesma maneira,
com muito respeito por nossa
torcida que nos empurra até o
final de todas as partidas. É uma
despedida, mas também é uma
final para nós”.
A partida contra o Montes
Claros será a despedida do Caramuru nesta Superliga CIMED.

Última greve
A última greve dos funcionários dos Correios foi há cerca de
6 meses e durou 17 dias no ano
passado.

Boiadeiro, promovida pela
Prefeitura Municipal, por
meio da Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e
Cultura de Castro, será realizada de 16 a 19 de março
no Parque Dario Macedo, em
comemoração aos 314 anos
de Castro. A programação
contará com com provas de
tambor, team roping, rodeio
em touros, em carneiros e
show com artistas de renome
nacional como Luan Santana
e ainda com bandas e cantores regionais. A Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude,
preparou ainda uma extensa
programação esportiva.

O jogo será no próximo sábado
(17), novamente na Arena Multiuso, às 21h30.
O jogo
Com bom início no saque
e no bloqueio, o Ponta Grossa
Caramuru iniciou a partida
abrindo dois pontos de vantagem
para o time mineiro. Porém, o
Minas virou o marcador superando o começo negativo no set,
fechando em 19 a 25.
O segundo set começou equilibrado, com as duas equipes trocando pontos e ficando próximas
no marcador. Mas os visitantes
continuaram incomodando o
Caramuru e conseguiram se distanciar no final do set, finalizando
novamente em 19 a 25.
No terceiro set, aproveitando
de erros do Minas Tênis Clube,
o alvinegro ponta-grossense conseguiu abrir boa margem de três
pontos que se manteve durante
o andamento do período. Na
reta final do set, o Ponta Grossa
Caramuru ampliou a diferença e
ficou com a vitória por 25 a 21.
O quarto set começou com
longos rallys, destacando o bom
desempenho defensivo das duas
equipes. O Minas ficou a frente
durante quase todo o set, sem
dar brechas para o time dono da
casa. Os “minastenistas” fecharam a parcial em 18 a 25.

Miss simpatia, Hérika Marcela Barbosa; Primeira Princesa, Lytsen Thaniely dos Santos
Pedroso, Letticia de Oliveira, Rainha; Brígida Rafaele Bueno de Oliveira, Segunda Princesa

CAIXA ROMPE CONTRATO

Lotéricas não irão receber fatura de luz
Da Assessoria
A Copel informa que a Caixa
Econômica Federal rescindiu,
unilateralmente, o convênio que
mantinha com a empresa para
pagamento das faturas de energia nas casas lotéricas. A Copel
está recorrendo da decisão do
banco na Justiça. Porém, caso
se concretize, a rescisão do
contrato vale a partir do dia 13
de março.
De praxe no mercado, as
empresas pagam uma taxa
por fatura para que os bancos
aceitem o pagamento. O contrato da Copel com a Caixa

Econômica foi renovado em
janeiro, com reajuste com base
no INPC conforme previsto em
cláusula contratual, e possui
vigência até janeiro de 2019.
No entanto, em fevereiro o
banco reivindicou um reajuste
de 47% nesta taxa.
Para a Copel analisar este
aumento na taxa exigido pela
Caixa Econômica é essencial
que o banco forneça documentos que comprovem esta
necessidade. No entanto, a
Caixa Econômica ainda não
os forneceu. Assim, visando
a defesa dos seus clientes, a
Copel está adotando as medi-

das possíveis para resolver
este impasse.
Ressalte-se que os clientes
que costumam usar as lotéricas para pagar sua fatura de
energia continuam a ter toda a
rede arrecadadora da Copel à
sua disposição.
A rede arrecadadora da
Copel está presente em todos
os municípios atendidos pela
Companhia e é composta por
bancos, mercados, farmácias,
grandes lojas varejistas, entre
outras. A lista completa da
rede arrecadadora da Copel
pode ser acessada em www.
copel.com

Classificados a partir de R$ 2,00
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(42) 3232-5148

PRÉ-MOLDADOS
RURAIS
Em oferta um pré-moldado
para dois andares, valor R$
19.000. Um de 80 m², baixo
para R$ 9.400, e outro
de 120 m², baixo para R$
13.500. Todos com montagem. Telefone: (41) 9 96489160.
VENDE-SE
TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.
VENDO
Lote urbano no Jardim das Araucárias. Excelente localização, de
esquina com 346 m². Localizado na
Rua Adília de Mello Back, quadra
29, lote 1. Contato: Whats (42) 9
9114-4792.
VENDO
CASAS
Próximo ao bairro Santa Terezinha,
valores a partir de R$ 120.000,00.
Direto com o proprietário. Telefone
(42) 98402-6308.
VENDO
CASA
Próximo ao Vivace - Bairro Jardim
das Nações. Contendo 2 quartos, 1
banheiro, sala, copa, cozinha e área
de serviço. Aceito financiamento.
Telefone (42) 9 9993-9068.
VENDE-SE CAIAQUE
BRUDEN
Hunter Fishing - 3,30 comprimento
x 80 cm de larg - 160kg. Telefone:
(42) 3232-1738.

A forma mais barata de fazer negócio!
CASA EM PONTA GROSSA
Alugo parte superior de sobrado
contendo três quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e cômodo para
guardar objetos. Possui terreno nos
fundos. Centro de Ponta Grossa,
três quadras do Paladium, na Rua
Júlia Wanderley, 63. Direto com o
proprietário. Sem garagem. Valor de
R$ 800. Já inclusa a taxa de água. Tratar no telefone (42) 9 9972-0758.
VENDO TERRENO
625 m², medindo 12,5m de frente e
50m de fundo. Rua São Tomé, 285
– Vila Santa Cruz. Telefone: (42)
99831-6853.
VENDE-SE TERRENOS
Terrenos de 350 m² a 5.000 m². A
partir de R$ 65.000. Direto com o
proprietário. Financiamento pela
Caixa Econômica, no Minha Casa
Minha Vida. Aceito permuta por
Chácara. Tratar no fone: (42) 9
9998-5110.
ALUGO CASA FUNDOS
DOIS QUARTOS
PONTA GROSSA
Alugo no centro de Ponta Grossa,
uma quadra do antigo supermercado Big, duas do Paraguaizinho e
Palladium, casa de fundos contendo
2 quartos, sala, cozinha e banheiro.
Valor de R$ 600, mais água e luz.
Sem garagem. Tratar no (42) 9
9972-0758.
VENDO LOTE DE TERRENO
360 m². Documentação em dia.
Próximo Trevo do Tronco. Aceito
carro de meu interesse. Valor R$
48.000,00. Telefone: 99828-3002.
ALUGA-SE KITINET
Sala, cozinha e banheiro. Rua:
José Mazine Galeto (em cima de
sobrado) para casal sem filhos ou
só 1 pesoa). Telefone: (42) 9 99190911 ou na lanchonete Deilos (final
do Quartel).

MEGA FEIRÃO
DE USADAS!
PARCELAMOS EM ATÉ
10X NO CARTÃO
MODELO

ANO/MOD

COR

PROMOÇÃO

CG150 Titan es

2007/2008

PRETA

R$ 4.990,00

CG150 Titan mix ex

2009/2010

CINZA

R$ 5.490,00

INTRUDER 125

2011/2011

VERMELHA

R$ 3.690,00

CG150 Fan esdi

2012/2012

PRETA

R$ 5.990,00

NXR125 BROS KS

2014/2014

VERM

R$ 6.990,00

CRF150

2015/2015

VERM

R$ 8.590,00

CB250 TWISTER

2015/2016

BRANCA

R$ 13.490,00

T115 CRYPTON ED

2015/2016

ROSA

R$ 5.490,00

XRE190

2016/2016

VERDE

R$ 13.490,00

XRE
RE3
RE
E300
XRE300

20
2016/2016

VERMELHA

R$ 15.290,00

PROCURA-SE QUARTO
OU APARTAMENTO
Para alugar, que seja mobiliado e em
local familiar. Interessados em locar,
passar mais informações no Whats
(41) 9 9840-5553.

VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em condomínio fechado, contendo 2 quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$
150.000,00. Aceito Financiamento.
Tratar no fone (12) 9 9101-1022.

COOPERATIVA DE INFRAESTRUTURA CASTROLANDA
CNPJ: 76.108.240/0001-76
NIRE Nº 41400008363
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
47ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE INFRAESTRUTURA CASTROLANDA
CNPJ: 76.108.240/0001-76
NIRE Nº 41400008363
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
27ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE INFRAESTRUTURA CASTROLANDA
CNPJ: 76.108.240/0001-76
NIRE Nº 41400008363
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
26ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda, com
sede à Rua das Flores, 382, Colônia Castrolanda, Município de Castro, Estado
do Paraná; no uso das atribuições que lhe confere o artigo 38 do Estatuto
Social, convoca os senhores associados, cujo número nesta data é de 320 (trezentos e vinte), para reunirem-se na 26ª (vigésima sexta) Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se no Memorial da Imigração Holandesa, situado na
Rua do Moinho, 244, Colônia Castrolanda, no dia 23 (vinte e três) de março
de 2018 (dois mil e dezoito), às 13 (treze) horas em primeira convocação
com 2/3 (dois terços) dos associados, ou às 14 (quatorze) horas em segunda
convocação com metade mais um dos associados, ou ainda às 15 (quinze)
horas em terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez) associados presentes para deliberarem sobre a seguinte agenda:
ORDEM DO DIA

O Diretor Presidente da Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda, com
sede à Rua das Flores, 382, Colônia Castrolanda, Município de Castro, Estado
do Paraná; no uso das atribuições que lhe confere o artigo 38 do Estatuto
Social, convoca os senhores associados, cujo número nesta data é de 320 (trezentos e vinte), para reunirem-se na 27ª (vigésima sétima) Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se no Memorial da Imigração Holandesa, situado na
Rua do Moinho, 244, Colônia Castrolanda no dia 23 (vinte e três) de março
de 2018 (dois mil e dezoito), às 14 (quatorze) horas em primeira convocação
com 2/3 (dois terços) dos associados, ou às 15 (quinze) horas em segunda
convocação com metade mais um dos associados, ou ainda às 16 (dezesseis)
horas em terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez) associados presentes para deliberarem sobre a seguinte agenda:
ORDEM DO DIA
1.Abertura pelo Diretor Presidente;
2.Leitura do Edital de Convocação;
3.Aprovação de mútuo à Eletrogeração S/A;
4.Encerramento.
Castrolanda, 08 de março de 2018.

1.Abertura pelo Diretor Presidente;
2.Leitura do Edital de Convocação;
3.Analise e deliberação do relatório da comissão constituída na AGE de
21.09.2016 e apreciação do projeto de estatuto da sociedade a ser criada;
4.Autorização para transferência de parte dos ativos e reservas para nova
sociedade cooperativa;
5.Encerramento;

O Diretor Presidente da Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda, com
sede à Rua das Flores, 382, Colônia Castrolanda, Município de Castro, Estado
do Paraná; no uso das atribuições que lhe confere o artigo 38 do Estatuto
Social, convoca os senhores associados, cujo número nesta data é de 320 (trezentos e vinte), para reunirem-se na 47ª (quadragésima sétima) Assembleia
Geral Ordinária, a realizar-se no Memorial da Imigração Holandesa, situado na
Rua do Moinho, 244, Colônia Castrolanda, no dia 23 (vinte e três ) de março
de 2018 (dois mil e dezoito), às 12 (doze) horas em primeira convocação com
2/3 (dois terços) dos associados, ou às 13 (treze) horas em segunda convocação com metade mais um dos associados, ou ainda às 14 (quatorze) horas em
terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez) associados presentes para deliberarem sobre a seguinte agenda:
ORDEM DO DIA
1.Abertura pelo Diretor Presidente;
2.Leitura do Edital de Convocação;
3.Relatório da Gestão;
4.Apresentação do Balanço Patrimonial e Contas de Resultados do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;
5.Relatório da Auditoria independente;
6.Parecer do Conselho Fiscal;
7.Aprovação do Balanço Patrimonial e Contas de Resultado do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017;
8.Destinação das Sobras Líquidas apuradas no exercício de 2017;
9.Eleição do Conselho de Administração para o triênio de março/2018
a março/2021;
10.Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 2018;
11.Aprovação do Pró-labore e Cédula de Presença para Conselho de
Administração e Conselho Fiscal;
12.Assuntos de Interesse Geral;
13.Encerramento.
Castrolanda, 08 de março de 2018.

Castrolanda, 08 de março de 2018.

LUA OU NOVA IORQUE?

Duas amigas loiras conversam
e uma pergunta para a outra:
- O que fica mais perto, a Lua
ou Nova Iorque?
- A Lua, é claro! - responde a

outra loira.
- Por quê? - pergunta a
segunda loira.
- Porque daqui conseguimos
ver a Lua, mas não dá pra ver
Nova Iorque.
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COM 52 FACADAS

Palmeira registra outro crime brutal
Divulgação

Madrugada
violenta nas
primeiras horas
de segunda
Da Redação
Palmeira - Um crime
brutal abalou a cidade de
Palmeira na madrugada
de segunda-feira (12).
Celso Henrique dos Santos, de 18 anos, foi brutalmente assassinado com
52 facadas em ocorrência
registrada na área central
da cidade, na rua Vicente
Machado, por volta das
1h50.
De acordo com a polícia

Celso Henrique foi morto com 52 facadas

militar que esteve no local,
testemunhas teriam visto
dois homens descendo de

um carro e logo após passaram a agredir a vítima.
Mesmo com o rapaz caído,

TRAGÉDIA NO JARDIM EUROPA

Caminhoneiro nega autoria do atropelo
Divulgação

Da Redação
Carambeí - Depois de sofrer
um grave acidente, socorrido às
pressas e encaminhado para o
Hospital Universitário de Ponta
Grossa, David Mateus de Oliveira, de 17 anos, não resistiu aos
ferimentos e acabou morrendo
nas primeiras horas de sábado
(10), às 00h55. O acidente foi
registrado no final da tarde de
sexta-feira (9), em Carambeí.
De acordo com o boletim
policial, o adolescente foi atropelado por um caminhão, quando
transitava com sua bicicleta pela
avenida das Flores, no bairro
Jardim Europa, por volta das
17horas. Testemunhas contaram

menor e que inclusive não teria
parado para prestar socorro.

Caminhão colidiu com a
bicicleta de David Mateus

EM PONTA GROSSA

Dupla é presa por
agressão e roubo
Divulgação

para a polícia que um caminhão
Mercedez Benz teria sido o causador da tragédia que vitimou o

Motorista negou
envolvimento
no acidente
Ladrões usaram chave turqueza para assaltar
Da Redação

Acidente mata motoqueiro em Castro
Divulgação

Da Redação

Cleiton Ribas Sampaio atendido na UPA, não resistiu aos ferimentos
Entretanto, com traumatismo
craniano, Cleiton Ribas Sampaio não resistiu e morreu
durante o atendimento médico.
O corpo do rapaz transitou
pelo Instituto Médico Legal,
de Ponta Grossa, onde passou
por exames e depois devolvido
para familiares para o sepultamento. Já o adolescente de 16
anos, segue internado sob cuidados médicos. Um comentário em rede social - facebook -,

descrevia que no momento da
colisão, havia muita neblina,
e que por morar próximo ao
local do acidente, teria ouvido
o barulho do choque da moto
colidindo com o caminhão.
Investigação
A moto Yamaha YBR foi
recolhida pela polícia militar
e as causas do acidente são
investigadas pela polícia civil,
de Castro.

NA REGIÃO

Casal preso por tráfico internacional
Divulgação

Da Redação*
Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um
verdadeiro arsenal no fim de
semana na região. As armas
estavam camufladas em aparelhos de TV, no bagageiro de um
ônibus que fazia a linha entre
Foz do Iguaçu e Ponta Grossa.
A abordagem foi registrada no
domingo (11), na BR-277.
Duas pessoas foram presas.
Foram localizadas16 pistolas
calibre 9 milímetros da marca
Bersa, de fabricação argentina,
todas com numeração de série
raspada. Na mesma operação
foram apreendidos 28 carregadores.
As duas pessoas que seriam
responsáveis pela carga, um
homem de 25 anos e uma mulher

Mesmo com o
rapaz caído, facadas
continuaram

Motorista nega
Entretanto, o motorista, um
rapaz de 23 anos, negou a princípio envolvimento no acidente.
Diante dos fatos, o caminhão foi
apreendido e encaminhado para
a delegacia de Carambeí, para
ser periciado o que confirmará
ou não, o envolvimento do veículo no acidente.

NO FIM DE SEMANA

Cleiton Ribas Sampaio, de
28 anos, morador de Castro,
acabou perdendo a vida ao colidir a motocicleta que pilotava
na traseira de um caminhão que
se encontrava estacionado em
uma rua no Jardim Araucária.
Um adolescente que estava na
garupa da moto, com o impacto,
acabou caindo, sofrendo lesões
graves.
O acidente foi registrado
por volta das 23 horas de
sábado (10), na rua José de
Nápoli. Equipes do Corpo
de Bombeiros estiveram no
local e prestaram os primeiros
atendimentos às vitimas que
foram encaminhadas, posteriormente, para a Unidade de
Pronto Atendimento - UPA.

os suspeitos passaram a
desferir golpes de faca
na vítima. Uma equipe do

Corpo de Bombeiros também foi acionada, mas ao
chegar ao local o rapaz já
estava sem vida.
O local do crime foi isolado e uma equipe da polícia
militar fez várias diligências
na região, mas não conseguiu levantar pistas dos
autores do crime. O corpo
do rapaz foi recolhido para
o Instituto Médico Legal
de Ponta Grossa e o caso
agora segue sob investigação da polícia civil de Palmeira.

Apreendidas 16 pistolas 9 milímetros de fabricação argentina
de 21 anos, foram presos em flagrante por tráfico internacional de
armas de fogo. Eles confirmaram
para a polícia que o destino final
das armas seria o Rio de Janeiro.
O crime de tráfico internacio-

nal de armas de fogo tem pena
prevista de quatro a oito anos de
prisão. A pena aumenta em 50%
se a arma for de uso restrito,
como é o caso das pistolas de
calibre 9 milímetros.

Ponta Grossa
Depois de atacarem um
grupo de mulheres que voltava de uma festa no Centro de Eventos, em Ponta
Grossa, dois rapazes foram
presos pela polícia militar
na madrugada de sábado
para domingo. Um deles é
menor. A dupla foi apontada
por ter agredido e roubado
pertences das vítimas.
De acordo com o boletim policial, as jovens estavam retornando de uma
festa, quando perto do viaduto de Santa Terezinha,
teriam sido agredidas e os
rapazes aproveitaram para
roubar bonés. Policiais

militares foram comunicados da ocorrência e uma
equipe saiu em patrulhamento logrando êxito em
encontrar a dupla, que foi
reconhecida pelas vítimas.
Juntos com os objetos roubados, a polícia encontrou
ainda a chave turquesa que
teria sido usada para agredir as jovens.
Todo o material foi recolhido e os dois suspeitos
conduzidos até a delegacia
de Ponta Grossa. O menor
apreendido
responde,
agora, por ato infracional de
roubo e seria encaminhado
ao Centro de Socieducação.
Já o rapaz foi levado para
audiência de custódia, na
segunda-feira (12).

NO BAIRRO CONTORNO

Ladrões usam dinamite para
explodir supermercado
Da Redação
Uma explosão na madrugada
de segunda-feira (12), assustou
os moradores da vila Santa Paula,
no bairro Contorno, em Ponta
Grossa. Ladrões usaram dinamite
para arrebentar a parede de um
supermercado.
Segundo a polícia, primeiro os
ladrões arrebentaram os portões
do supermercado e renderam o
segurança. Enquanto dois assaltantes ficaram no portão, outros
dois explodiram a parede que dá
acesso ao cofre.
As câmeras flagraram quando
o carro utilizado pelos criminosos
deu a ré, andou alguns metros na
contramão e na saída um tiro foi
disparado, através da janela do
carona.
O espaço do estabelecimento
ficou parcialmente destruído e até
a tarde de segunda-feira, não havia
confirmação se os bandidos conseguiram levar dinheiro do cofre.

De acordo com os moradores,
foram quatro estrondos e disparos
de vários tiros. Na sequência, os
assaltantes fugiram. Um dos carros foi abandonado em uma rotatória. O grupo desceu do veículo
e entrou em uma caminhonete que
seguiu pela Estrada do Kalinoski.
O veículo abandonado estava
com explosivos e precisou da presença do esquadrão antibombas,
de Curitiba, para retirar a dinamite
do local.
Os suspeitos jogaram pó de
extintor dentro do carro para atrapalhar o trabalho da perícia.
Apesar do carro não ter alerta
de furto, a polícia acredita que
o veículo seja clonado. Quanto
ao supermercado, permaneceu
fechado para clientes na manhã
desta segunda-feira. O segurança
rendido não ficou ferido.
A Polícia Civil investiga se
o grupo criminoso também foi
responsável por outras situações
como essa.

EM UVARANAS

PM recupera
carro roubado
em Castro
Da Redação
Policiais de Ponta Grossa,
recuperam no final de semana,
um veículo que havia sido furtado
em Castro. Com placas adulteradas, um Corsa foi encontrado
abandonado na rua Adalberto de
Araujo, no bairro de Uvaranas.
De acordo com levantamento
da polícia, o veículo tinha sido
furtado em Castro no dia 3 de
março. Depois de passar pela
13ª Subdivisão policial, onde o
veículo foi periciado, foi devolvido ao seu proprietário.
Moto recuperada
Já no início da noite, foi recuperada uma motocicleta que tinha
sido furtada no sábado. A moto
Honda CG150 estava abandonada na rua Violeta, no bairro
Contorno. A PM apreendeu o
veículo e encaminhou até a delegacia para ser periciada antes de
ser devolvida ao proprietário.
Furto de caminhão
Já o responsável pelo transporte de uma carga de soja precisou da ajuda da Polícia Militar no
domingo (11). Ele teria deixado o
caminhão carregado com grãos no
pátio de um posto de combustíveis
no quilômetro 504 da BR-376,
em Ponta Grossa e o veículo foi
furtado durante a madrugada e
ainda não há informações sobre o
paradeiro do veículo.
Segundo a PM, a vítima contou que parou o carro no local às
9 horas de sábado (10), para
fazer o descarregamento da carga
na manhã seguinte. No entanto,
quando retornou para prosseguir
com o trabalho, percebeu que o
veículo tinha sido furtado com
toda a carga. Trata-se de um
caminhão verde de placas MDY2802.

DUAS VÍTIMAS

Motorista
abandona local
de acidente
Da Redação
Colisão envolvendo uma
motocicleta e um carro deixou o
saldo de duas pessoas feridas em
acidente de trânsito registrado
no domingo (11), na vila Oficinas, em Ponta Grossa. Motorista
teria deixado o local, sem prestar
socorro aos acidentados.
No acidente, de acordo com o
Corpo de Bombeiros que esteve
no local, rapaz de 23 anos e
uma jovem de 22 anos, sofreram
ferimentos considerados moderados. A colisão aconteceu por
volta das 19h10, no cruzamento
da avenida Visconde de Mauá,
com a Ramiz Galvão. As duas
vítimas receberam os primeiros
atendimentos ainda no local e
na sequência foram encaminhadas para atendimento médico.
Ainda de acordo com a polícia
militar que atendeu a ocorrência,
o motorista que a princípio teria
sido o causador do acidente, fugiu
do local sem prestar socorro aos
acidentados e pelo menos até o
final de domingo, não teria sido
localizado.
Divulgação

Rapaz de 23 anos e uma
jovemde 22 anos ficaram feridos
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cleucimara@hotmail.com
“A felicidade é um dom que todos possuímos, mas poucos de nós sabemos utilizá-lo.”
Sabedoria Zen Budista
Divulgação

Cleon

Divulgação

Após ter seu show cancelado, DJ Alok esteve em Ponta Grossa para uma coletiva à imprensa. Muito simpático e atencioso, Alok se desculpou e anunciou o
show beneficente que fará no dia 25 de março, no Centro de Eventos. Participaram da coletiva os empresários Luiz Gustavo (LG); de Maringá; Alok; Iran
Taques (Versuz Produções) e Leandro Martins (Rádio T)
Divulgação

Cleon Manuel Santiago Migdalski,
filho desta colunista, recebendo
felicitações de aniversário nesta sextafeira, (16). Chuva de bênçãos!

O Comandante
do 13º Batalhão de
Infantaria Blindado,
Coronel Daniel
Moreira Marques
recebeu das mãos
do presidente do
Rotary Club de
Ponta Grossa Vila
Velha, Octavio
Azevedo da Costa
Filho, o título de
sócio honorário do
clube. Parabéns!

Vitória

Divulgação

após show cancelado

Alok retorna a
PG no dia 25
Divulgação

Railan Brandelero
festeja idade
nova ao lado da
esposa Daiane
Graziele Pulga, da
pequena Coral,
filha do casal, que
em breve ganhará
uma irmãzinha.
Felicidade!
Divulgação

Divulgação

A bela Vitória Moss festejando
idade nova. Felicidades!

Daniel

Divulgação

A frustração dos fãs que
foram ao Centro de Eventos
Cidade de Ponta Grossa e
não puderam assistir no sábado (10) ao show de Alok,
um dos maiores DJS do País,
será recompensada pelo
artista que retorna ao palco
no domingo (25), com show
beneficente. Em coletiva à
imprensa na manhã dessa
segunda-feira (12), Alok disse
que fez questão de estar na
cidade para se explicar e se
desculpar.
O DJs que carrega multidões por onde passa, ficou
impossibilitado de se apresentar em Ponta Grossa, porque
a aeronave que o traria de
Foz do Iguaçu só conseguiu
liberação para voo perto das
3h15, praticamente no horário
marcado para começar o
show. Mesmo assim, tentou
chegar à cidade, mas o ne-

13/03

Rejane Nocera
Rodrigo Prioto Carneiro

14/03

O empresário Jordão Bahls de
Almeida Neto recebendo felicitações
pela idade nova. No registro ao
lado da esposa Izabel Christina

Quem estreia idade nova hoje (13)
é a secretária de Educação de
Castro, Rejane de Paula Nocera,
esposa do presidente da
Câmara, José Otávio Nocera

Empresário do ramo hoteleiro,
Daniel Wagner, reserva a segunda-feira,
dia 20 para receber cumprimentos
pela idade nova

Eduardo Stall Fanha
André Miguel Sidor Coraiola
Carlos Eduardo Sidor Kremer
Edson Menarim de Lima
Guilherme Bertolini
Sonny Shinichi Hashiguchi
Liss Miriani
Jocelei Ruthz

voeiro denso impediu que ele
descesse em Ponta Grossa e,
até mesmo, em Curitiba. O
jeito foi cancelar a apresentação, que agora acontece
daqui duas semanas.
Bastante preocupado
com os seus fãs, durante
todo o tempo de espera,
Alok usou as redes sociais
para prestar esclarecimentos
ao público, lamentando o
que estava ocorrendo, até
a decisão final de que não
conseguiria fazer o show em
virtude do mau tempo.
Devolução
Para que quiser reaver
o valor do ingresso, ou até
mesmo do estacionamento
pago, poderá buscar o escritório da organização do
evento, localizado no Shopping Paladium, a partir das 14
horas dessa terça-feira (13).

Claudio Santana

15/03

Renata Morais dos Santos
Mariane Iank
Deise Oliveira
Michael Van Santen
Eduardo Torres Macedo
Leandro Kiel
Maria Yosico Katano
Paulo Gonçalves
Rubia Carla Dias
Tatiane Ferraz

