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do Paraná
visitou Castro
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polícia não descarta homicídio qualificado

No Alvorada corpo de mulher
é 'queimado dentro de carro'
Divulgação / Redes sociais

''vim demonstrar
gratidão aos castrenses''

Na condição de monsenhor, padre Mário Spaki,
nomeado na segunda quinzena
de abril pelo Papa Francisco
para assumir como bispo a
diocese de Paranavaí (PR),
esteve visitando Castro no
domingo (13), onde celebrou
missa na Igreja Matriz de
Sant´Ana. Antes de ser indicado para ser bispo, padre
Mário trabalhava como secretário Executivo do Regional
página 5
Sul 2, da CNBB.

QUASE NADA RESTOU DO CORPO de uma mulher encontrada carbonizada no interior de automóvel

Na segunda-feira (14), a polícia civil de Castro fazia diligências na tentativa de encontrar os autores da morte de uma mulher
identificada, a princípio, como sendo Josiane Zampieri, encontrada dentro de um veículo, com o corpo carbonizado. De acordo
com o delegado Victor Loureiro que está à frente dos trabalhos de investigação, a hipótese é de que tenha sido homicídio qualificado. O caso foi registrado na madrugada de sábado (12), em trecho de estrada de chão próximo ao bairro Jardim Alvorada.
Ainda de acordo com informações do delegado, já existem suspeitos na participação desse crime.
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idealizado por pauliki

solenidade e homenagenS

'Nota Solidária' já
destinou R$ 48 mi

'Dia da Arma de Cavalaria' na Calpar
Divulgação

Divulgação

O programa Nota Paraná Solidária, idealizado pelo
deputado estadual Marcio
Pauliki e implantado pelo governo estadual, já contempla
837 instituições que atuam
na área da assistência social
totalizando repasses de quase
R$ 48 milhões. O montante
corresponde ao total destinado
desde julho de 2016, quando
foi realizado primeiro sorteio
com a participação de entidapágina 3 Márcio Pauliki: 837 instituições
des pelo projeto.

Divulgação / José Tramontin

Candidatos de TB
debatem turismo

Dia da Cavalaria

Divulgação

maior parte da solenidade foi em campo aberto

jogando em casa

'secretaria do trabalho'

Fantasma
Governadora
empata e segue quer a criação
na liderança
de nova pasta

Operário Ferroviário empatou
com o Tombense-MG na tarde
domingo (13), pela quinta rodada
do Campeonato Brasileiro da
Série C. O jogo aconteceu no Estádio Germano Krüger e terminou
1 a 1. Com o resultado ele se
mantém lider.
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Cida Borghetti encaminha à Assembleia Legislativa o
Projeto de Lei que transforma a
Secretaria de Estado da Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos em
Secretaria da Justiça, Cidadania
e Direitos Humanos e cria a Secretaria do Trabalho. página 3

em 2018

Nova Munchenfest
em PG
página 4

Na manhã de sábado (12),
o 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado de Castro promoveu solenidade alusiva ao 'Dia
da Arma de Cavalaria' e ainda
a entrega da Boina Preta - símbolo do combatente blindado e
mecanizado, aos militares incorporados ao quartel em 2018.
A cerimônia realizada na área
externa da empresa Calpar, com
a participação de autoridades locais, foi presidida pelo General
de Brigada Alcides Valeriano de
Farias Júnior, Comandante da 5ª
Brigada de Cavalaria Blindada e
ainda Comandantes de Organizações Militares do Estado, antigos
integrantes do Esquadrão de
Castro, alunos do colégio militar
de Curitiba, além de familiares
convidados.		
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no jardim cantagalo

'Bloqueio' detém traficantes

Na madrugada de domingo
(13), a Operação ‘Bloqueio’
da Polícia Militar de Castro
prendeu quatro pessoas por
tráfico de drogas. A ocorrência
foi registrada nas proximidades do Jardim Cantagalo 2.
Deflagrada por ordem do
comandante da 3ª Cia da
PM, capitão Clodoaldo, sob

o comando do tenente Muleta,
um veículo Fiat Pálio de cor
prata acabou sendo perseguido
e parado. Em busca no interior
do veículo foram encontradas
uma balança de precisão - e
mais 60 gramas de cocaína,
além de pequena quantidade
de maconha e droga que aparentava ser LSD.
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uepg

Divulgação

quatro pessoas foram parar na delegacia

Hoje encerra inscrições para vestibular
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COLISÃO NA BR-153

IML identifica vítimas
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

NOVOS ARES NA IGREJA
Figura carismática e com trânsito livre entre todas as correntes católicas da região, a indicação do monsenhor Mário
Spaki para assumir a diocese de Paranavaí, na condição de Bispo, trás novos ares para a Igreja do Paraná. Nomeado
pelo Papa Francisco, Mário Spaki será, a partir de 22 de Junho, o quinto bispo dessa região. Uma vasta folha de serviços e trabalhos prestados - a maioria deles na diocese de Ponta Grossa, o credenciaram para ser indicado para tal
honraria. Se de um lado sua nomeação para assumir o pastoreio em Paranavaí vai privar, de certo modo a sua presença
constante e o seu dinamismo a frente da diocese de Ponta Grossa, em outra ponta vai com certeza animar e contagiar
outras comunidades com sua nova missão -, ser ‘Bispo do Povo’.
Dez mandamentos
para o Trânsito
Não tenha presa de chegar
Va seguro a qualquer lugar
Bebida e direção não combinam
No trânsito, só te eliminam
Quer atender ao celular
Pare o veículo para falar
Não fure o sinal vermelho
Seja para todos o espelho
Evite direção perigosa
Que te pega numa curva enganosa
Use o cinto de segurança
Pra sua vida ter mais esperança
Ande na velocidade permitida
Poupando qualquer vida
Não avance fora da preferencial
Para evitar qualquer mal
Na faixa, deixe o pedestre passar
Respeitepara uma vida não ceifar
Trafege sem risco, evide acidente
Seja um motorista consciente.

E A GREVE?
Até o fechamento dessa
edição, o Página Um não
conseguiu apurar se o indicativo de greve anunciado no dia
10 pelo sindicato da categoria
se transformaria em paralisação nesse dia 15, como prometido. A certeza, segundo
o advogado do grupo Mário
Jorge Fadel – que envolve a
VCC e a Viação Iapó -, Júlio
Cesar de Oliveira, é que foi
autorizado o reajuste nas passagens e com isso a empresa
poderá honrar o acordo com
os trabalhadores.

María José de Assis

A verdade, não mais que a verdade
Atingir a honra de um cidadão
equivale a ferir a alma da Pátria.
Preserva-se e cumpre-se o abençoado "todos por um e um por todos".
O sistema federativo vive em
harmonia. Os recursos se distribuem igualitariamente entre União,
Estados e Municípios, provendo as
necessidades fundamentais da população.
A racionalidade administrativa
gera riquezas que se repartem entre
os mais necessitados. O excedente
é exportado, acarretando bilhões
de divisas distribuídos pelas regiões
produtoras e consumidoras.
O Congresso só vota leis fundamentais, cinco a seis leis por ano,
como na Suíça. A política é voltada
ao essencial. Nossa Carta Magna
abriga diretrizes gerais, diferente
de Constituições detalhistas, que
atendem a setores, grupos, alas,
partidos, gêneros, regiões. Evita-se
a proliferação de projetos de lei e
emendas, a sociedade sabe do que
precisa e o que é dispensável.

Qual é o sonho de cidadãos do
bem? Cantar um Hino de Louvor à
Pátria amada, fazer loas aos parlamentares, ter orgulho da toga da
modéstia dos ministros das altas
Cortes judiciais, aplaudir quem
entrega a uma senhora idosa a bolsa
caída na rua, ceder seu lugar no ônibus aos mais alquebrados, agradecer a Deus por ter sido abençoado
e viver numa Terra de gente digna,
honrada e respeitada.
Ouçamos a delação espontânea
de um brasileiro tocado pela chama
do civismo.
O Brasil é a terra da ética, do
respeito aos valores morais que dignificam o Homem e do cumprimento
exemplar das leis. Ninguém ousa
se desviar da retidão. O caráter do
povo é imaculado, herdeiro de uma
cultura alicerçada no bem comum,
na solidariedade, no culto às tradições, na religiosidade, no respeito
aos mais velhos, no carinho e proteção às crianças e na repartição justa
dos bens produzidos.

* Gaudêncio Torquato

Não há discussões inócuas. O
dinheiro é gasto com parcimônia,
cada tostão comprovado e de acordo
com o se arrecada. Em Brasília vê-se
um imenso placar com todos os centavos despendidos pelo país.
Quase inexiste burocracia. Tudo
flui rapidamente. Quem pratica irregularidade vai para a cadeia. A apuração dos delitos é rápida e a Justiça
decide sem delongas. Parlamentares
são comedidos, modestos e não
expõem em demasia seus nomes.
Encaram a política como missão e
não como profissão.
As campanhas eleitorais constituem modelos de rigor. Empreiteiras, bancos, grupos econômicos
nunca financiaram campanhas. Não
existe “caixa dois”, “propina”, “cincão, quinzão, trintão”, termos que
designam percentagens de intermediação. Pedágio é parada no meio da
estrada e não “comissão”.
O brasileiro tem um dos maiores índices de qualidade de vida do
mundo. Culto, educado, bem alimen-

18 de Maio, Dia do Vidraceiro
Responsável pela projeção e execução de corte, lapidação, furação e
a instalação do vidro comum ou temperado nos mais diversos ambientes,
o vidraceiro tem o seu dia celebrado
em 18 de maio. Quando atua na
construção civil, o especialista realiza
a instalação do vidro na fase final do
acabamento da obra, justamente para
evitar riscos de danos aos produtos e
até mesmo aos demais materiais nos
ambientes. Agora fica a pergunta:
para a realização desse serviço é
necessária ou não uma bela combinação de talento e técnica? Com
certeza, sim. Por isso é tão importante a capacitação e a atualização
de quem atua nessa área constantemente. Afinal, novos equipamentos e
tecnologias surgem a todo momento
e podem aumentar a produtividade do
profissional.
E produtividade é tudo o que
esses especialistas precisam, uma

vez que há um leque enorme de atuação para os vidraceiros, com novos
mercados que vão desde a vidraçaria
até o setor automotivo, por exemplo. Devido às altas exigências do
setor, cada vez mais é necessário
realizar treinamentos e capacitações,
não somente para buscar o aperfeiçoamento, mas também, para estar
atento às novidades, aos modelos de
ferramentas que podem ser usadas no
dia a dia do trabalho e também para
fazer a melhor escolha de equipamentos e saber utilizá-los.
Dentro deste universo de ferramentas, algumas dicas práticas são
bem importantes, como, por exemplo, quando o especialista utiliza a
broca para furar vidro: sempre recomendo que o vidro fique preso com
um grampo rápido, assim, é possível
evitar vibrações que possam trincá-lo.
O ideal é usar uma furadeira de bancada, com rotação baixa e pouca
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* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP,
consultor político e
de comunicação.

e qualidade no manejo dos vidros.
Parabéns a todos os vidraceiros!
* Dermival Poçan é coordenador
técnico de produto da IRWIN,
empresa multinacional de
ferramentas e acessórios para
profissionais, especialmente
desenvolvidos para atender as
necessidades de trabalhadores
das áreas da construção civil,
marcenaria, mecânica, metalúrgica, elétrica, carpintaria, manutenção e reparo. Há mais de 55
anos no mercado brasileiro, tem
distribuição em todo o território
nacional e conta com um portfólio completo de produtos capazes
de atingir rígidos padrões de
performance, durabilidade, eficiência e inovação, como brocas,
ferramentas manuais e de corte,
além de itens para segurança e
armazenagem.

BARBEIRO
Ponta Grossa foi mais uma
vez prestigiada, na sexta-feira
(11), com a nomeação de
João Barbieiro como o novo
secretário estadual de Esporte

e Turismo, em cerimônia realizada na sede da Associação
Comercial e Industrial de
Ponta Grossa, na presença da
governadora Cida Borghetti.
Barbieiro é o mesmo que
concorreu a deputado federal
no último pleito e dobrou em
Castro com a também candidata, só que a deputada estadual, Aline Sleutjes. Ambos
saíram derrotados nas urnas.
UEPG
Miguel Sanches Neto e
Marcelo Bronosky disputam
a reitoria da UEPG. A eleição
começa já nessa terça-feira
(15) nos pólos de ensino a
distância e no campus avançado de Telêmaco Borba; na
na quinta-feira (17) será a
vez de professores, agentes
universitários e alunos do
campi de uvaranas e centro,
votarem. A apuração acontece
no mesmo dia, a partir das 22
horas, no Cine Teatro Pax.
APROVADO
O presidente da Câmara
Municipal de Carambeí, vereador Diego Maedo, era só
sorrisos na semana passada.
O motivo estava na aprovação
das contas de 2017 do legislativo, sem ressalvas, pelo
Tribunal de Contas do Estado
(TCE). Ponto para ele!

Divulgação / Renato de Oliveira

Na manhã de sábado (12), alunos da escola Mariana Garcez Duarte participaram, com apoio da Guarda Municipal e do projeto Cooper Jovem da Cooperativa
Castrolanda, de uma blitz educativa em frente a Unidade de Saúde Bom Jesus.
Junto com o mascote ‘Maio Amarelo’, distribuíram folhetos e mensagens para um
trânsito melhor e mais seguro para motoristas que transitavam na via pública.

ERRAMOS
Apesar de várias vezes fazer referência ao 'Observatório de Castro', na
Coluna Sandro A. Carrilho, página 2, edição nº 3145, texto intitulado 'Carta
Aberta', na nota seguinte 'Deveria Saber' foi nominado erroneamente como
sendo 'Observatório Social'. Dessa fora, retificamos o erro.

15/05 - Dia do Assistente Social / Dia do Gerente Bancário
16/05 - Dia do Gari
17/05 - Dia Internacional da Comunicação
e das Telecomunicações / Dia da Constituição
Dia Internacional contra a Homofobia

Previsão do Tempo - Castro*

CASTRO E REGIÃO

Mensal:
Semestral:
Anual:

tado, exibe um dos maiores PNFs
(Produto Nacional de Felicidade).
Os cargos são distribuídos por
mérito. As entidades se valem do pão
cívico, o grande alimento da Pátria.
As vaidades praticamente desapareceram; agora valem a irmandade,
o companheirismo, a igualdade.
Nossos meios de comunicação
só lidam com a Verdade, sem vazão a
mexericos, versões e denúncias grotescas, numa linguagem de decência,
pureza e respeito.
O palavrão sumiu, a cordialidade
imprime a marca da boa educação.
Não existe desamor. A mãe é realmente o símbolo da grande virtude.
Não o destempero na boca dos
ímpios de países bárbaros.
Essa é a verdade sobre meu povo
e meu país.

* Dermival Poçam

pressão de avanço. Ao fazer o furo, é
preciso uma broca de menor diâmetro
e depois com a espessura desejada.
Não é necessário fazer a refrigeração
com água. Ao terminar, um aspirador
de pó é usado para sugar os resíduos
que ficaram.
Vale destacar ainda que, além
das brocas, outras ferramentas são
importantes para o trabalho do vidraceiro como: trenas, alicates, rebitadores, arcos de serra, grampos, níveis,
esquadros, luvas, malas para armazenagem dos equipamentos, cinturão
de ferramentas, entre outros equipamentos.
Estar ciente dessas orientações é
importante para o dia a dia de trabalho do vidraceiro, pois ele precisa
estar atento a vários fatores que possam interferir na sua rotina, afinal,
aquilo que parece um detalhe pode,
na verdade, fazer toda a diferença
quando o assunto é produtividade

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

PASSAGEM SOBE
O prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior autorizou na tarde
dessa segunda-feira (14) o
aumento da tarifa das passagens de ônibus de Castro de
R$ 3,05 para 3,25. A medida
acontece um dia antes dos
funcionários da Viação Cidade
de Castro (VCC) afirmarem
que cruzariam os braços se
não fosse cumprido o acordo
envolvendo a empresa e o sindicato da categoria.
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Dia
Terça
14/05

Clima

Temperatura

Umidade

24 ºC
12 ºC

100%
100%

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

Quarta
15/05

23 ºC
14 ºC

100%
100%

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

Quinta
16/05

20 ºC
13 ºC

96%
96%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 14/05/2018
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Cida quer a criação de nova pasta
Divulgação

Governadora
diz que não
haverá impacto
financeiro
Da Assessoria
A governadora Cida Borghetti encaminhou à Assembleia
Legislativa nesta segunda-feira
(14) o Projeto de Lei que transforma a Secretaria de Estado
da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos em Secretaria da
Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos e cria a Secretaria do
Trabalho.
No texto encaminhado à
Assembleia Legislativa, a governadora afirma que a proposta
demonstra a importância das
ações do Governo nesta área,
que atua muito próxima aos
municípios. Das 399 cidades
paranaenses, 216 possuem uma
agência do trabalhador, sendo
que a maioria delas é gerenciada
pelo Governo.
A mensagem destaca que a
criação da Secretaria do Trabalho não trará impacto financeiro
ao Estado, já que o PL encaminhado à Assembleia também
prevê a extinção e alteração de
cargos de forma a compensar as
necessidades da nova secretaria.

Bancada Federal
promove
jantar para
governadora
e prefeitos
O coordenador da Bancada
Paranaense, deputado federal
Toninho Wandscheer (PROS)
está organizando um jantar em
Brasília no dia 22 de maio. Para
o evento, foram convidados os
membros da bancada (deputados
e senadores), prefeitos, a Associação dos Municípios do Paraná
(AMP), além da presença especial da governadora Cida Borghetti (PP).
Segundo Wandscheer, neste
encontro municipalista, será entregue uma pauta de reivindicações
dos prefeitos à governadora Cida.
Em tempo
O evento acontecerá no
mesmo dia da abertura da 21ª
Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, que será promovida
de 21 a 24 de maio.

PARA MOTORISTA DE APLICATIVO

Delegado
Recalcatti pede
medidas de
segurança

Com a confirmação de nove
mortes no Paraná de motoristas
de aplicativos, como Uber, 99
Pop e Cabify, o deputado Delegado Recalcatti (PSD) fez, mais
uma vez, um apelo às autoridades
estaduais para que sejam tomadas
providências para proteger a vida
desses profissionais. “Precisamos de uma atenção especial da
Secretaria de Segurança Pública
para que cobre dos responsáveis pelos aplicativos formas
para garantir a segurança desses
profissionais”, completou. No
domingo, foi encontrado o corpo
do motorista Valmir Nichel, de 59
anos, no Rio Iguaçu, na divisa de
Curitiba e São José dos Pinhais.
Ele estava desaparecido desde o
sábado à noite.
No total, já ocorreram sete
mortes na Região Metropolitana
de Curitiba e duas em Londrina.

Projeto de lei que cria nova secretaria foi encaminhado a ALEP

Política pública
O dirigente sindical Paulo
Rossi foi nomeado pela governadora Cida Borghetti para
comandar a nova pasta, que
ficará responsável por toda a
política pública de trabalho,
emprego e renda do Paraná.
Entre suas atribuições estão a
análise e organização das políticas definidas pelo Estado e
também o apoio aos Conselhos
Estaduais e ao desenvolvimento
dos Conselhos Municipais do
Trabalho.
Também fará a gestão da

integração de trabalhadores,
empregadores e Governo no
fórum tripartite que define
questões como o piso regional.
Será também responsável pela
intermediação de mão de obra,
seguro-desemprego, apoio ao
empreendedorismo e qualificação profissional.
Estado diferenciado
Em 2017, o Paraná ficou
em primeiro lugar no ranking
que avalia o Programa de Intermediação de Mão de Obra. O
Estado também tem o maior

piso salarial regional do país.
“Somos um Estado diferenciado, e nesses nove meses de
governo, vamos trabalhar para
ficar em condição ainda melhor,
levando o Governo do Paraná
para perto da população, de
forma descentralizada e humanizada”, afirma a governadora
Cida Borghetti.

Dirigente Sindical,
Paulo Rossi, irá
comandar a pasta

IDEALIZADO POR PAULIKI

Nota Solidária já destinou R$48 mi
Divulgação

Da Assessoria
O programa Nota Paraná
Solidária, idealizado pelo deputado estadual Marcio Pauliki e
implantado pelo governo estadual, já contempla 837 instituições que atuam na área da
assistência social totalizando
repasses de quase R$ 48
milhões. O montante corresponde ao total destinado desde
julho de 2016, quando foi realizado primeiro sorteio com a
participação de entidades pelo
projeto.
O deputado Pauliki ressalta
o fato de a Nota Solidária contribuir decisivamente para o
incremento financeiro de instituições que atuam no setor de
assistência social.
“A Nota Paraná Solidária representa uma importante
contribuição financeira para a
arrecadação dessas entidades.
Dessa forma, as instituições
ampliam suas verbas, aumentam
o número de pessoas atendidas
e investem em melhorias estruturais. Toda a comunidade contemplada pelos serviços dessas
instituições é beneficiada pelo
programa”, ressalta Pauliki.
O deputado se reúne com

DELAÇÃO CATASTRÓFICA
Agora, a grande preocupação dos políticos nativos de corte
governista, de empresários de oportunidades palacianas e até
de conselheiros do Tribunal de Contas é com a delação de Nelson Leal Junior, ex-diretor do DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, que estaria falando tudo que sabe
desde a época da prefeitura de Curitiba e a licitação da coleta
do lixo, que continua com CAVO, ao sistema de cobrança de
pedágio nas estradas paranaenses.
PATRULHAS RURAIS
O capítulo atual de suas e “empreendedores” contrarevelações estaria focado tados pelo governo. Estes
nas patrulhas rurais, do pro- alugaram máquinas para
grama Patrulhas do Campo, a manutenção de estradas
que mobilizou empreiteiras rurais no interior do Paraná.
LULA LIDERA
Pesquisa realizada pelo instituto MDA para a Confederação
Nacional dos Transportes (CNT) mostra que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que é mantido como preso político
de 7 de abril em Curitiba, segue liderando a preferência da
maioria dos eleitores brasileiros.
ESTIMULADA
Na modalidade estimu- 0,5%, Manuela D´Ávila
lada, Lula 32,4%, Jair Bol- 0,5%, João Amoêdo 0,4%,
sonaro 16,7%, Marina Silva Flávio Rocha 0,4%, Hen7,6%, Ciro Gomes 5,4%, rique
Meirelles
0,3%,
Geraldo Alckmin 4,0%, Rodrigo Maia 0,2%, Paulo
Álvaro Dias 2,5%, Fernando Rabello de Castro 0,1%,
Collor 0,9%, Michel Temer Branco/Nulo 18,0%, Inde0,9%, Guilherme Boulos cisos 8,7%.

Programa contribui para o incremento financeiro de Instituições
as entidades contempladas
pelo Nota Solidária em todas
as cidades que visita. Nesses
encontros, Pauliki percebe na
prática a importância social do
projeto. “Vemos que na política podemos fazer a diferença
e melhorar a vida das pessoas.
O programa Nota Solidária
atende a diversas entidades e
instituições que prestam serviço essencial para a comunidade paranaense e que, muitas
vezes, precisam de recursos
financeiros para continuarem
atuando em prol da nossa
sociedade”, afirma.
A Associação de Pais e Ami-

gos dos Excepcionais (Apae) de
Cascavel é a entidade que mais
arrecadou por meio do programa, com um total de R$ 1,5
milhão.
Como doar
Para doar a nota para uma
entidade social, o contribuinte
não pode informar seu CPF no
momento da compra. A nota
fiscal pode ser depositada nas
urnas que as instituições espalham pelo comércio ou o contribuinte faz a doação diretamente
no site www.notaparana.pr.gov.
br ou no aplicativo do programa,
na aba “Minhas Doações”.

SANÇÃO DO PODER EXECUTIVO

Criada Política do Biogás e Biometano
A Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep) aprovou em
segunda votação, na sessão plenária desta segunda-feira (14), o
projeto de lei que dispõe sobre
a criação da Política Estadual
do Biogás e Biometano. Com
o requerimento de dispensa de
votação da redação final aprovado e com as emendas de plenário rejeitadas pela Comissão de
Constituição e Justiça, a matéria
agora segue para sanção, ou veto,
da governadora Cida Borghetti.
Segundo a proposta de autoria
do Poder Executivo, ficam estabelecidas regras, obrigações e
instrumentos de organização,
incentivo, fiscalização e apoio às
cadeias produtivas dos materiais
derivados da decomposição de

SEM ESPERANÇAS
A diretora executiva do Ibope Inteligência, Marcia
Cavallari, ficou recentemente sensibilizada ao acompanhar os depoimentos de entrevistados em uma pesquisa qualitativa promovida por seu instituto. Reunidos
em volta de uma mesa e convidados a falar sobre suas
expectativas em relação ao futuro, grupos de eleitores de perfis diversos só manifestaram desesperança e
angústia. “Foi uma tristeza”, disse ela.
Segundo Marcia, os levantamentos do Ibope mostram um eleitorado “sem perspectiva de melhora”.
Existe uma abertura para candidatos que representem o “novo”, mas, ao mesmo tempo, um temor de
uma pessoa sem muita bagagem política possa piorar
a situação do País. Portanto, não esperem mudanças
radicais. Nem há como espera-las, com os candidatos
que temos.

matéria orgânica.
As medidas previstas na
proposta visam, segundo o
Executivo, o enfrentamento
das mudanças climáticas e a
promoção do desenvolvimento
regional com sustentabilidade
ambiental, econômica e social.
O projeto, que tramitou sob o
nº 110/2018, também autoriza
o Poder Público a fomentar a
produção e o consumo de biogás
e biometano gerados no Paraná
por meio de programas específicos instituídos em regulamentos
que promovam, dentre outas
coisas, a adição de um percentual mínimo de biometano ao gás
canalizado distribuído no estado
e o estabelecimento de tarifas e
preços mínimos.

Transplantes
De autoria do deputado Dr.
Batista (PMN), o projeto de lei
nº 406/2017, que prevê a criação do Sistema de Transporte de
Órgãos e Tecidos Humanos para
fins de Transplante no âmbito do
estado do Paraná, foi aprovado
em redação final e agora também segue para sanção, ou veto,
do Poder Executivo. O sistema,
segundo o texto, será integrado
por todos os meios de transporte da rede pública estadual
de saúde, das polícias militar e
civil e do corpo de bombeiros, e
contará com a participação das
empresas privadas de transporte
aéreo, terrestre, fluvial e marítimo, e dos planos e seguros de
saúde.

NÃO É BICHO PAPÃO
O fenômeno não é novo. Chegam as eleições e o povão
elege políticos que pareciam destinados ao lixo da história por
denúncias de corrupção. Olhem o Lula, preso por improbidade,
lavagem de dinheiro, receber propinas. Lidera as pesquisas.
SEM IMPACTO
Pois, pois, a Operação Lava candidato tenha a simpatia de
Jato não terá o impacto espe- juízes e promotores ligados a
rado no voto para presidente, Lava Jato. Outros 28,2% afirapontou o Instituto Paraná mam que esta intenção diminui
Pesquisas. Para 26% aumenta e para 43,3%, a simpatia não
a intenção de voto em caso do altera nada na hora do voto.
NENHUM INTERESSE
No Paraná não é diferente. A taxa de cidadãos que não
estão nem aí para a eleição deste ano, não está no gibi. Especialmente eleição para presidente da República. Agora, vejam.
No Rio de Janeiro, num cenário sem Lula na disputa para presidente, mais de 15% dos jovens de 16 a 24 anos sugerem um
nome diferente daqueles habituais nas pesquisas. A categoria
“Outros” tem mais votos que Geraldo Alckmin (PSDB), Álvaro
Dias (Pode), Michel Temer (MDB), Rodrigo Maia (DEM) e
Fernando Haddad (PT) somados: em média, 9,6% querem
outra opção e mais 5% não sabe em quem votar.
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HOJE É O ÚLTIMO DIA

UEPG encerra inscrições para vestibular
Divulgação

Provas serão
aplicadas em 8
e 9 de julho

JOGANDO EM CASA

Fantasma empata e segue
na liderança do Grupo B

Da Assessoria

Divulgação / José Tramontin / OFEC

Terminam hoje (15) as inscrições para o Vestibular de Inverno
2018 da Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG). Os
interessados devem se inscrever
exclusivamente pela internet,
no endereço www.cps.uepg.
br/vestibular. A taxa de inscrição no valor de R$ 145 poderá
ser recolhida até quarta-feira
(16) nas agências bancárias ou
locais integrados ao sistema de
cobrança por aviso de compensação bancária.
As provas serão aplicadas
em 8 e 9 de julho em 14 cidades - em Apucarana, Cascavel,
Castro, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Palmeira,
Ponta Grossa, Telêmaco Borba,
Umuarama e União da Vitória. A
instituição oferta 726 vagas, nos
câmpus de Ponta Grossa e Telêmaco Borba.
De acordo com a Coordenadoria de Processos de Seleção
(CPS), a partir deste ano os
concursos vestibulares da UEPG
terão novidades. O coordenador
do órgão, Edson Luís Marchinski,
comenta que as mudanças já são
de conhecimento dos mais de 3
mil estabelecimentos de ensino
cadastrados no sistema da CPS,
em comunicado enviado por
e-mail no final de 2017. “Agora
é importante que os candidatos
também tomem ciência desses
avanços nos processos de seleção da UEPG”.
Entre as mudanças, ele cita a
nova relação de obras literárias
para as questões de Literatura
Brasileira e da prova de Língua
Portuguesa: As Meninas (Lygia
Fagundes Telles), Auto da Compadecida (Ariano Suassuna),
Bagagem (Adélia Prado), Dom

TRT-PR padroniza
sistema de
expedição de
certidões
negativas
Da Assessoria
Desde o último dia 02, a
emissão de certidões negativas
de ações trabalhistas expedidas
pelo TRT do Paraná deverá
será feita exclusivamente de
forma eletrônica, por meio do
portal do Regional Paranaense. A determinação, que visa
a padronizar procedimentos do
Tribunal, está prevista no Ato
Presidência/Corregedoria nº
70/2018, publicado no dia 02
de maio.
A emissão da Certidão
Negativa de Ações Trabalhistas
pelo site do TRT do Paraná é
rápida e gratuita.
As certidões compreendem o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho
(PJe-JT) e o Escritório Digital
(SUAP), relacionando todas
as ações em que a parte figura
no polo passivo e que estão em
andamento nas unidades que
integram a jurisdição do TRT
do Paraná.
Havendo indisponibilidade
do sistema eletrônico, a certidão poderá ser requerida,
também de forma gratuita, à
Coordenadoria de Apoio às
Varas de Curitiba e, nas demais
localidades, diretamente nas
Varas do Trabalho.
Certidões explicativas, de
arquivamento dos autos e de
julgamento deverão ser solicitadas diretamente à Secretaria
das Varas.

Prédio central da UEPG, em Ponta Grossa
Casmurro (Machado de Assis) e
O Mestre e o Herói (Domingos
Pellegrini).
Também foram alterados o
número de questões (de 56 para
60), da pontuação (3.360 para
3.600) e do tempo da prova de
Conhecimentos Gerais (3h30
para 4h), com a inclusão das
disciplinas de Arte, Educação
Física, Filosofia e Sociologia; e
a pontuação da Redação, de 670
para 700 pontos.
Calendário
De acordo com o calendário
do Vestibular de Inverno 2018,
após a inscrição os candidatos
terão o período de 17 a 21 de
maio para a retificação dos dados
cadastrais. Para isso devem recolher, até 22 de maio, uma taxa no
valor de R$ 29.
A partir de 8 de junho, a CPS
divulgará os locais de provas e o
ensalamento dos candidatos. Nos
dias 8 a 9 de julho, serão aplicadas as provas de Conhecimentos
Gerais e Redação e Vocacionada,
com divulgação dos cadernos de
questões nos mesmos dias, às
20h. Os gabaritos serão publicados em 10 de julho, às 17 horas.
Até 31 de agosto, a CPS divulga
a relação de aprovados em primeira chamada.
Para se inscrever, o candidato
deve acessar o sistema da CPS
(www.cps.uepg.br/vestibular),

fazer o download, impressão e a
leitura do Manual do Candidato.
Em seguida, imprimir o boleto
bancário para o pagamento da
taxa de inscrição. Para a montagem do cadastro é indispensável o correto atendimento às
orientações contidas no sistema.
Ao término do processo, o sistema apresenta um ‘check list’
das informações prestadas para
confirmação. Após, eventuais
alterações só deverão ser procedidas no período estipulado para
a retificação das informações.
A UEPG não utiliza ficha
de inscrição para o acesso aos
locais de prova. Basta apresentar um documento original
e oficial de identificação. Os
candidatos serão identificados
pelos fiscais de sala mediante
a coleta de impressões digitais
(identificação datiloscópica).
Por meio do aplicativo Vestibular UEPG o candidato poderá
acompanhar a situação de sua
inscrição, informação sobre o
pagamento da taxa de inscrição,
locais de provas, número de candidatos por vaga, resultado das
provas e desempenho individual.
O candidato receberá ainda
notificações instantâneas com
informações e dicas importantes
sobre o vestibular. O aplicativo
é gratuito e está disponível no
Google Play Store, para aparelhos que utilizam o sistema ope-

racional Android.
Cotas e nome social
A UEPG possibilita aos candidatos a opção pelo sistema de
cotas, para o qual a instituição
reserva 50% das vagas, sendo
40% para a cota de estudantes da
rede pública e ensino e 10% para
negros também oriundos do sistema público de ensino. Nos dois
casos, no ato da matrícula, o candidato aprovado deverá comprovar por meio do histórico escolar
que estudou todas as séries do
ensino fundamental e do ensino
médio na rede pública. Candidatos que não se enquadram nessa
condição devem se inscrever na
cota universal.
Os concursos promovidos pela
UEPG também permitem aos
candidatos a utilização do nome
social. De acordo com o Regimento Geral da instituição, “por
ocasião da inscrição no processo
seletivo, o candidato travesti ou
transexual, se maior de 18 anos,
poderá requerer por escrito o uso
do nome social para que seja utilizado durante os procedimentos de
seleção. O requerimento deve ser
protocolado no Protocolo Geral
da UEPG, no Centro de Convivência, no Campus da UEPG
em Uvaranas. Ao requerimento,
o interessado deverá anexar uma
fotocópia de um documento oficial
de identificação com foto.

COM DIA D

Operário encontrou uma equipe a altura
Da Assessoria
O Operário Ferroviário empatou com o Tombense-MG, na
tarde domingo (13), pela quinta
rodada do Campeonato Brasileiro
da Série C. O jogo aconteceu no
Estádio Germano Krüger e terminou 1 a 1. Com o resultado, a
equipe chega a 10 pontos e permanece na liderança do Grupo B.
O gol do Fantasma foi marcado por Robinho aos 32 minutos
da primeira etapa. Danilo Báia
cobrou lateral e Schumacher deu
passe para o meia abrir o placar.
O empate da equipe visitante veio
aos 26 minutos do segundo tempo,
quando Caio César desviou da
marcação e balançou as redes.
O alvinegro iniciou o jogo
com Simão, Danilo Báia, Alisson, Sosa, Peixoto, Chicão, Índio,
Robinho, Quirino, Cleyton e
Schumacher. Na segunda etapa,
entraram Vinicius, Xuxa e Dione
para saída de Schumacher, Quirino e Cleyton.
Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão falou sobre
a partida. “Foi um jogo difícil. Já
sabíamos do contra-ataque perigosíssimo que encontraríamos, e

que teríamos que proporcionar o
menos possível. Fizemos de tudo
para buscar o resultado positivo,
mas não conseguimos. Saímos
na frente do placar e depois tivemos uma queda de rendimento no
segundo tempo, com muitos erros
de passes. Nossa saída de bola
hoje não estava como a de sempre
e acabamos errando e proporcionando esses contra-ataques. Mas
é importante que tenhamos tranquilidade para saber onde erramos e procurar melhorar já para
o próximo jogo”.
O Operário volta a campo na
quarta-feira (16) contra o Cascavel Clube Recreativo, às 20h15,
no Germano Krüger, pela partida
de volta do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Os
ingressos promocionais para a
partida estarão disponíveis segunda-feira e terça-feira no Keima
Um Lojão e no Supermercado
Vitor pelo valor de R$ 20. No dia
do jogo, as entradas custam R$
50 entrada inteira e R$ 25 meiaentrada.
Pela competição nacional, o
Fantasma joga no sábado (19)
contra o Cuiabá, às 17 horas, na
Arena Pantanal.

A PARTIR DE SEXTA-FEIRA

Estado já vacinou mais de 1milhão Museu do Garimpo abre
Da Assessoria

Com o Dia D da vacinação
contra a Gripe, realizado no
sábado (12), o Paraná já vacinou 1,666 milhão de pessoas
do grupo prioritário. Durante
o sábado de mobilização, 300
mil moradores de todo Paraná
compareceram às unidades de
saúde.
O secretário estadual da
Saúde, Antônio Carlos Nardi,
participou da mobilização em
Paranavaí, Marialva e Maringá.
Nardi comemorou os resultados
da campanha em todo Paraná e
acrescenta que os esforços conjuntos com os municípios devem
continuar.
“Trabalhamos para garantir saúde aos paranaenses e dar
o devido suporte às valorosas

equipes de profissionais dos
399 municípios. Agradecemos
imensamente pelo esforço de
cada um. Vamos continuar trabalhando a todo vapor para alcançarmos muito mais do que uma
meta numérica: vamos assegurar
paranaenses cada vez mais saudáveis”, disse o secretário.

Vacina
A Campanha de Vacinação
contra a Gripe 2018 continua
até dia 1º de junho. O públicoalvo são pessoas com 60 anos
ou mais, crianças de 6 meses a 4
anos de idade, gestantes, puérperas (mulheres em até 45 dias
depois do parto), profissionais
de saúde, indígenas, portadores
de doenças crônicas, população
privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pro-

EM 2018

Nova Munchenfest
A Prefeitura de Ponta
Grossa está preparando a
melhor München de todos
os tempos. Será um evento
voltado para a cultura germânica, marca da colonização dos
Campos Gerais e matriz da
própria festa. Música típica,
ingressos acessíveis, diversão,
gastronomia, experiências para
toda a família, antecipa o prefeito Marcelo Rangel. "Queremos a München que seja de
fato uma festa alemã: com alegria, tradição e diversão".
A versão 2018 será

completamente repaginada,
segundo o presidente da
Fumtur, Edgar Hampf: "não
teremos megashows. Shows
acontecem a todo momento:
a München é uma festa mais
interessante do que um cenário para cantores ou duplas".
Entre outras novidades, estarão de volta as bandas alemãs,
novas opções gastronômicas e
diversas opções de experiências, inclusive a possibilidade
de mobilizar todo o trade
turístico para incrementar
essa experiência.

fessores das instituições públicas
e privadas.
A vacina é efetiva contra os
três tipos de vírus da gripe que
mais circulam no país: influenza
A (H3N2), influenza A (H1N1)
e influenza B, sendo apenas contraindicada para pessoas que
possuem histórico de reação
alérgica grave ao ovo.
A Saúde divulga semanalmente o Boletim da Influenza.
Segundo o último informe, o
Estado contabilizava 73 casos
de síndrome respiratória aguda e
oito óbitos por influenza.

Vacinação prossegue
até 1º de junho
em todo o Paraná

exposição de xilogravuras
Da Assessoria

Tibagi - O Museu Histórico
Desembargador Edmundo Mercer
Junior, em comemoração a Semana
Nacional dos Museus, abre na sexta
(11), às 16h30, em sua sala de
exposições, a exposição 'Gravuras
em Família: Mãe e Filhas fazendo
arte', das artistas Celina Fontoura,
Daisy Aderne e Isa Aderne.
A exposição contará com xilogravuras, que são gravuras feitas
em madeira, e gravuras em metal
que totalizam 34 obras. Entre as
obras de Daisy Aderne, de 81 anos,
destacam-se as obras da Nhá Xica
Balaieira e Nhô Peixe personagens
tibagianos marcantes que estão presentes na primeira exposição que a

artista realiza no município.
A exposição também conta
com obras premiadas no Salão
Paranaense em Curitiba, além de
obras de Isa Aderne que, além de
premiadas, foram reconhecidas e
homenageadas por Carlos Drummond de Andrade e pelo papa
João Paulo II, quando ele visitou
o Brasil e o quadro 'O Sofrimento
de Cristo' foi colocado no quarto
de seu hotel.
A exposição faz parte da
Semana Nacional dos Museus,
movimento que reúne 1130 museus
pelo país e é realizado pelo Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram). Em
2018 a Semana tem como tema
Museus hiperconectados: novas
abordagens, novos públicos.
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Divulgação / Renato de Oliveira

Mário Spaki, novo
bispo do Paraná,
visitou Castro
Monsenhor foi
nomeado pelo
Papa Francisco
Da Redação
Na condição de monsenhor,
padre Mário Spaki, nomeado na
segunda quinzena de abril pelo
Papa Francisco para assumir
como bispo a diocese de Paranavaí (PR), esteve visitando
Castro no domingo (13), onde
celebrou missa na Igreja Matriz
de Sant´Ana. Antes de ser
indicado para ser bispo, padre
Mário trabalhava como secretário Executivo do Regional Sul 2,
da CNBB.
A Diocese de Paranavaí ficou
vacante desde a posse canônica
de Dom Geremias Steinmetz na
Arquidiocese de Londrina, em
12 de agosto de 2017. Padre
Mário será o quinto Bispo da
diocese. Sua ordenação episcopal está marcada para o dia
22 de junho, às 18 horas, na
Catedral Sant’Ana, de Ponta
Grossa, sua diocese de origem.
E a posse canônica na Catedral
Maria, Mãe da Igreja, de Paranavaí, será dia 08 de julho, às
16 horas, dia da celebração do
Jubileu de Ouro da Diocese.
De acordo com padre Mario
que conversou com a reportagem do Página Um, sua
passagem em Castro serviu
para agradecer aos paroquianos locais pela sua nomeaçao.
"Tenho aqui muitos amigos e
vim para demonstrar minha
gratidão aos castrenses", frisou.
"Com esta indicação para assumir como bispo, muda tudo em
minha vida e o convite recebi
com muita surpresa. Não sei o
que me espera pela frente, mas
não estou com medo, eu estou
indo para ser bispo de forma

aberta, feliz, para ser um bispo
do povo", completou.
Durante a celebração no
domingo (13), na matriz de
Sant`Ana de Castro, monsenhor Mário Spaki celebrou
missa ao lado do pároco padre
Martinho Luis Hartamann e
recebeu da paróquia o solidéu
- um pequeno chapéu. Os bispos o usam durante quase toda
a celebração da missa, retirando-o a partir da oração eucarística, em sinal de respeito. Ele
também ganhou um crucifixo
que pertencia a sacerdote que
trabalhou em Castro. Emocionado, o futuro novo bispo
do Paraná recebeu também o
carinho de acólitos, coroinhas e
de catequizandos da matriz de
Sant'Ana.
Quem é o novo bispo
Mário Spaki nasceu em Irati
(PR), em dezembro de 1971.
É o quinto filho do casal Izidoro
e Therezinha Spaki (in memoriam). Foi batizado em 19 de
dezembro de 1971.
Fez seus estudos primários
na Escola Municipal do Cerro
da Ponte Alta e no Colégio
Municipal Olavo Anselmo Santini do Rio do Couro e Ensino
Médio cursou no Colégio São
Vicente de Paulo, em Irati.
Em 1987, durante as Missões Saletinas, sentiu o chamado de Deus, entrando para
o Seminário Propedêutico Diocesano, no início de 1991. De
1992 a 1994 estudou filosofia
no Instituto de Filosofia e Teologia Mater Ecclesiae (IFITEME),
da Diocese de Ponta Grossa.
Em 1995 recebeu permissão de Dom Murilo Sebastião
Ramos Krieger, Bispo Diocesano, para fazer um ano
de espiritualidade, na Escola
Sacerdotal Vinea Mea, de Loppiano, Florença – Itália.
Em outubro de 2001 retor-

nou ao Brasil e Dom João Braz
de Aviz, Bispo de então da Diocese de Ponta Grossa, o enviou
para a Paróquia São José.
Em 02 de fevereiro de 2003
foi ordenado Diácono por Dom
João Braz de Aviz e, em 03 de
agosto de 2003, Presbítero,
por Dom Murilo Sebastião
Ramos Krieger.
Dom Sérgio Arthur Braschi,
que assumiu a Diocese de Ponta
Grossa em agosto de 2003, o
nomeou reitor do Seminário
Diocesano São José, função
que exerceu de 2004 a 2011.
Nesse tempo, Padre Mário
atuou na Pastoral da Diocese,
coordenando por um quadriênio a prioridade diocesana dos
Pequenos Grupos e, na sequência, um quadriênio coordenando
a prioridade das Santas Missões
Populares. Ainda nesse período
desenvolveu a Ação Evangelizadora Nossa Igreja Mãe, em
2006, que, em poucos meses,
envolveu a população da Diocese e arrecadou fundos para o
término da Catedral Sant’Ana
de Ponta Grossa.
De 2012 a 2015 fez o
curso de Jornalismo na Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, em Curitiba.
Além disso, protagonizou a
Ação Evangelizadora Missão,
Palavra e Pão que, em 2016,
envolveu a Igreja do Paraná na
arrecadação de recursos para a
aquisição de 20 mil Bíblias para
a África. Enfim, em 2017, teve
a inspiração da Ação Evangelizadora Cada comunidade uma
nova vocação, que se espalhou
pelo Brasil.

Ordenação episcopal
será no dia 22 de
junho na Catedral
Sant'Ana de PG

SOLENIDADE FESTIVA

5º Esquadrão celebra 'Dia da Cavalaria'
Divulgação

Da Redação
Na manhã de sábado (12),
o 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado de Castro promoveu solenidade alusiva ao
'Dia da Arma de Cavalaria'
e ainda a entrega da Boina
Preta - símbolo do combatente blindado e mecanizado,
aos militares incorporados ao
quartel em 2018. A cerimônia
realizada na área externa da
empresa Calpar, que contou
com a participação de autoridades locais, foi presidida
pelo General de Brigada Alcides Valeriano de Farias Júnior,
Comandante da 5ª Brigada
de Cavalaria Blindada e ainda
Comandantes de Organizações Militares do Estado, antigos integrantes do Esquadrão
de Castro, alunos do colégio
militar de Curitiba, além de
familiares convidados.
Durante a apresentação foi
exaltada a figura do Marechal
Manuel Luiz Osório, herói da
Guerra da Tríplice Aliança e
Patrono da Arma de Cavalaria
do Exército Brasileiro - nascido em 10 de maio de 1808.
O Patrono, na ocasião, foi
representado por um cavalo
tordilho encilhado com botas
para trás e escoltado por uma
ala de lanceiros do Colégio

Soldado Mainardes foi destaque na Operação 'Boina Preta'

Cavalo Tordilho foi escoltado por uma ala de lanceiros
Militar de Curitiba. No mesmo
ato, o General Alicides Júnior
fez a entrega da Boina Preta
ao soldado Mainardes - destaque da operação 'Boina
Preta' e que fez, também, a
Oração do Combatente Blindado. Já os demais soldados

incorporados em 2018, receberam a Boina Preta de seus
familiares.
A cerimônia teve ainda
demonstrações em campo
aberto, do Pelotão de Cavalaria Mecanizado e uma Carga
da Cavalaria.

Novo Bispo do Paraná, veio à Castro para agradecer a sua nomeação

PROJETO DE ESCOLA

SOBRE RAIVA BOVINA

Estudantes visitam a
redação do Página Um
Divulgação / Renato de Oliveira

Pequenos
produtores
do Abapan
tem palestra
Da Assessoria

Ao lado das professoras, 28 alunos posam em frente a sede do jornal

Da Redação
Na tarde de segunda-feira
(14), 28 alunos - turma do Pré
II do Cmei João Paulo Segundo -,
de Castro, estiveram em visita a
redação do Página Um.
A turma faz parte de projeto
que vem sendo elaborado pelas
professoras Andréia Ferreira da
Silva, Denise Rocha da Silva, com
apoio da coordenadora Patrícia
Wanderbist. De acordo com a
professora Andréia Ferreira, o
projeto é desenvolvido em partes.
Na semana passada, os alunos
escreveram cartinhas que foram
postadas na agência dos Correios de Castro e encaminhadas

no endereço de suas próprias
casas, com mensagens para as
suas mães. A partir de segundafeira (12), as visitas dos alunos
focaram os meios de comunicação
de Castro. Recebidos na redação
do Página Um pelo jornalista
Renato de Oliveira, os estudantes
conheceram todo o processo de
criação do jornal até a impressão final, além da parte administrativa e diagramação. Na saída
foram presenteados com a edição
impressa, além doces. De acordo
com a coordenadora do projeto
novas visitas serão feitas, agora,
junto as emissoras de rádio local,
e possivelmente a uma emissora
de televisão, da região.

A Secretaria Municipal de
Interior promoveu de 8 a 10
de maio, para pequenos produtores do Abapan, palestras
abordando tema 'Raiva Bovina',
ministrada pelo médico Ricardo
Dröher, e ainda os procedimentos a serem feitos em casos de
acidente com animais doentes,
com o médico veterinário Paulo
Gerytch.
De acordo com a assessora de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Patrícia Fadel
Fanha, os temas abordados são
decorrentes dos vários casos
confirmados de raiva em bovinos daquela região. “Atendendo
a expectativa dos produtores
carentes de informação sobre a
ocorrência, prevenção à doença
e procedimentos em casos de
acidentes com animais contaminados elaboramos as palestras para auxiliá-los", disse.
Desde 2017, a Secretaria do Interior já realizou sete
palestras abordando o tema
'Raiva em Herbívoros' para
atender a demanda dos pequenos produtores de diversos
bairros do município.

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

LANCER GT R$ 52 MIL
Vendo Lancer GT, 164 HP
de potência, ano 2014, na
cor preta, opção automático e troca de marchas
em borboletas. Completo, com kit multimídia,
mais teto-solar, câmera de
ré. Valor R$ 52.000 (Fipe
R$ 56.300). Aceita veículo
de menor valor. Tratar no
(42) 9 9972-0758.

VENDE-SE CELTA
Ano 2011. Cor branca. 58 mil km.
Motor em excelente condições. R$12
mil. Documentação em dia. Tratar: 42
9 9836-6008.

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 DE TERRENO
360 m². Documentação em dia.
Próximo Trevo do Tronco. Aceito
carro de meu interesse. Valor R$
48.000,00. Telefone: 99828-3002.
VENDE-SE
CHÁCARA
Localidade Campo do Meio, Castro PR, 6km da PR 151, com luz,
água, moradia com 200m² e outras
benfeitorias. 29 alqueires. Podendo
dividir a chácara em duas. Telefone:
(42) 99127-9002.
VENDO TERRENO
625 m², medindo 12,5m de frente e
50m de fundo. Rua São Tomé, 285
– Vila Santa Cruz. Telefone: (42)
99831-6853.

VEÍCULO

COR

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 PG
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, (já incluso água)
mais luz. Sem garagem. Tratar no
(42) 9 9972-0758.

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) 9 8402-6308.

VENDO CASA
Próximo ao Vivace - Bairro Jardim
das Nações. Contendo 2 quartos,
1 banheiro, sala, copa, cozinha e
área de serviço. Aceito financiamento. Tratar pelo telefone (42) 9
9993-9068.

VENDE-SE BOLA DE AZEVEM
Peso 170 à 230 Kg (tipo feno). Valor
R$ 90,00 cada bola. Telefone: 42 9
9991-5149.

COMB ANO/MOD

AGILE LTZ 1.4MT

PRATA

FLEX

2010/2010

CELTA LIFE 1.0 4 PTS

PRATA

FLEX

2008/2009

BRANCA

FLEX

2014/2015

AZUL

FLEX

2016/2017

BRANCA

FLEX

2016/2017

PRATA

FLEX

2013/2013

VERMELHA

FLEX

2015/2016

CLASSIC LS
CRUZE LTZ NB AT
COBALT 1.8 AT LTZ
FOX 1.0 GII
FOX TL ME 1.0
FRONTIER SVATK 4X4

PRETA

DIESEL

2016/2016

HB20 1.6 AUT PREM

BRANCA

FLEX

2017/2017

MONTANA LS 1.4

BRANCA

FLEX

2015/2016

ONIX 1.4 LT C/ MYLINK

BRANCA

FLEX

2016/2016

ONIX 1.0 MT LT

PRATA

FLEX

2014/2014

ONIX 1.0 MT LT

BRANCA

FLEX

2013/2014

ONIX 1.0 MT LT

AZUL

FLEX

2015/2016

ONIX 1.4MT LT

PRETA

FLEX

2013/2013

ONIX 1.4 LT C/ MYLINK

VERM

FLEX

2012/2013

ONIX 1.0 MT LT

PRATA

FLEX

2013/2014

VERMELHA

FLEX

2012/2013

BRANCA

FLEX

2016/2016

PALIO ATTRACTIV 1.0
PALIO FIRE WAY 1.0
PALIO WK ADV DUALOG 1.8 AUT
PRISMA JOY 1.4
RENEGADE SPORT MT 1.8
S10 LS CD 4X4

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 telefone (12) 9
9101-1022.

BRANCA

FLEX

2015/2015

PRATA

FLEX

2009/2010

BRANCA

FLEX

2016/2017

PRATA

DIESEL

2014/2014

PREÇO
R$ 25.800,00
R$ 16.800,00
R$ 27.800,00

BARRACÃO
PRÉ MOLDADO USADO
Vendo preço ótimo R$ 7.500,00.
Medindo 80 m². Barracão usado
semi novo. Tratar pelo telefone:
(41) 99648-9160.

CRUZADAS

ALUGO QUARTOS
Alugo quartos para solteiros e
casais, mensalista, no Grande Hotel.
Já incluso café da manhã e roupa
lavada. Tratar no (42) 3232-4388.
LAVAMOS SUA ROUPA
Lavamos cobertores e roupas em
geral. Interessados, contatar no
Grande Hotel, pelo fone 3232-4388.
AULAS DE VIOLÃO
E TECLADO
Ensino musical, material didático
gratuito, atendimento a domicílio.
Telefone: (42) 99993-3582.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os condôminos do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VINCENT
VAN GOGH, sito na Rua do Bronze, 200, esquina com Rua dos Lírios, na cidade
de Carambeí/PR, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se
no próximo dia 07 de Junho de 2018 (quinta-feira), no Restaurante Aroma,
localizado na Rua das Campinas, 165, Carambeí/PR, dentro do nov Supermercado Rickli, às 19h00 (dezenove horas) em primeira convocação, contando
com a presença de pelo menos metade dos contratantes, ou no dia 11 de junho
de 2018 (segunda-feira) às 19h00 (dezenove horas) em segunda convocação,
no mesmo local, com qualquer número de presentes, para tratar dos seguintes
assuntos:
a) Estágio das obras
b) Informe contábil / financeiro
c) Documentação
d) Eleição Comissão de Representantes
e) Assuntos Gerais
Lembramos aos Srs. Condôminos que somente poderão participar desta
Assembleia os condôminos que estiverem rigorosamente em dia com suas
obrigações condominiais e procuradores com suas procurações específicas e
com firma reconhecida em cartório competente. Aqueles que não puderem
comparecer e não se fizerem representar por procurador, estarão implicitamente aprovando as deliberações tomadas pelos que comparecerem à Assembleia.
Cordialmente,
HANS JURGEN ZASTRUTSKI & CIA LTDA

R$ 97.500,00
R$ 59.800,00
R$ 31.800,00
R$ 39.800,00
R$ 106.721,00
R$ 61.800,00
R$ 36.300,00
R$ 41.500,00
R$ 36.000,00
R$ 35.300,00
R$ 39.000,00
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00
R$ 37.500,00

Áries: Ganhar dinheiro dará
incentivo para você mergulhar no
trabalho. Fique de olho em oportunidades e mostre iniciativa no
emprego. Cor: lilás.

Libra: O desejo de mudanças
está intenso e você deve aproveitar para se livrar de tudo que não
tem mais serventia: coisas, vícios e
mágoas. Cor: branco.

Touro: Você terá determinação em dobro para investir nos seus
projetos. Mergulhe nos estudos e
aprenda tudo que puder. Use e abuse
do seu charme. No romance, cuidado
com a teimosia. Cor: verde-escuro.

Escorpião: Você terá muita
habilidade para conversar e convencer as pessoas, o que deve garantir acordos bem vantajosos. Bom
momento para fortalecer a união
com quem você ama. Cor: amarelo.

Gêmeos: Ótimo dia para avaliar o que realmente importa. Definitivamente do que incomoda. Se um
romance já não satisfaz, talvez seja
hora de romper a relação. Cor: pink.

Sagitário: Sua disciplina no
emprego será invejável e pode servir
de exemplo para os colegas. Tanto
empenho deve garantir uma graninha
a mais. Cor: azul-claro.

Câncer: Com os colegas para
agilizar o trabalho, resolver tarefas
difíceis e promover as mudanças que
deseja. Atração por amigo(a) ficará
mais forte. Cor: vermelho.

Capricórnio: Carisma e criatividade vão facilitar bastante o seu
trabalho. Mesmo que enfrente algum
desafio, não faltará sorte para vencer
os obstáculos. Cor: branco.

Leão: Sua carreira e seus projetos terão prioridade total para
você nesta terça. Quem procura um
emprego pode ter boas oportunidades. Cor: creme.

Aquário: Resgatar um projeto
que não pôde realizar no passado. No
emprego, vai brilhar sua experiência.
Se você está a fim de alguém, é hora
de jogar todo seu charme. Cor: preto.

Virgem:Troque
experiências
com os colegas de trabalho, ensine o
que sabe e aprenda tudo que puder.
Sorte em jogos. Se já achou a sua
alma gêmea, aposte em programas
bem românticos.Cor: dourado.

Peixes: Poderá fazer boas parcerias. Use a sua boa lábia para
vender seu peixe. Se está em busca
de emprego, deve se destacar nas
entrevistas. Alguém do passado pode
balançar seu coração. Cor: vinho.

R$ 29.200,00
R$ 31.800,00
R$ 47.800,00
R$ 20.200,00
R$ 73.500,00
R$ 78.000,00
R$ 110.092,00

S10 LT 2.8 CD DD4A

BRANCA

DIESEL

2015/2016

S10 LT 2.8 CD DD4A

CINZA

DIESEL

2015/2016

SAVEIRO CS ST MB 1.6

BRANCA

FLEX

2014/2015

STRADA ADV CD 1.8

BRANCA

FLEX

2014/2014

VOYAGE 1.0 TREND

PRETA

FLEX

2010/2011

R$ 24.800,00

S10 LT DD4A

PRATA

DIESEL

2016/2017

R$ 127.000,00

R$ 112.000,00
R$ 32.800,00
R$ 50.300,00

CLASSIFICADOS COM
FOTO, A PARTIR DE R$ 10

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
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NO JARDIM ALVORADA

Mulher e carro são incendiados
Divulgação

Hipótese de
crime é de
homicídio
qualificado

APÓS ATENDIMENTO

Infarto mata agente da
Defesa Civil de Tibagi

Da Redação
Na segunda-feira (14), a
polícia civil de Castro fazia diligências na tentativa de encontrar suspeitos na morte de uma
pessoa identificada a princípio
como Josiane Zampieri, encontrada dentro de um veículo,
com o corpo carbonizado. De
acordo com o delegado Victor Loureiro que está a frente
do trabalho de investigação, a
hipótese é de que tenha sido
homicídio qualificado. O caso
foi registrado na madrugada
de sábado (12), em trecho de
estrada de chão próximo ao
bairro Jardim Alvorada. Ainda
de acordo com informações do
delegado, já existem suspeitos
na participação desse crime,
mas que foram preservados
para não atrapalhar a investigação policial.
O Corpo de Bombeiros

Corpo da vitíma foi encontrado no banco traseiro do veículo Corsa

de Castro foi acionado por
volta das 5 horas para atender
ocorrência de incêndio em um
veículo. No local foi constatado tratar-se de um Chevrolet Corsa Classic. Logo que
as chamas foram contidas, foi
possível identificar que no interior do automóvel estava um
cadáver cabornizado, no banco
traseiro do veículo. Policiais

Da Assessoria*
Denominada 'Operação Tiradentes II', em alusão a Joaquim
José da Silva Xavier, Patrono
das Polícias Militares do Brasil,
entre os dias 11 e 12 de maio,
o 1º Batalhão de Polícia Militar
desencadeou nos nove municípios sob a responsabildade
da Corporação, uma série de
ações ostensivas de combate ao
crime. Esta foi a segunda edição
de esforços conjuntos das polícias militares, realizada a nível
nacional
A ação teve início na sextafeira (11), e foram 24 horas
ininterruptas de atuação efetiva
da Polícia Militar na região,
envolvendo os municípios de
Ponta Grossa, Palmeira, Porto
Amazonas, Carambeí, Piraí do
Sul, Arapoti, Jaguariaíva e Sengés e Castro.
A operação integrou mais
de 150 Policiais Militares e 54
viaturas em toda a área do 1º
BPM, suplementando o trabalho
diário já desenvolvido pela PM
na região. Com policiamento
motorizado, montado e a pé,
foram intensificadas as ações
em áreas centrais, residenciais
e comerciais de todos os municípios.
Durante as ações policiais,
1862 pessoas foram abordadas
e 832 veículos vistoriados, além
da fiscalização de 31 estabelecimentos e outros locais de concentração de pessoas. No total,
13 pessoas foram encaminhadas
à delegacia, acusadas de envolvimento em crimes de roubo,
porte e posse irregular de armas
de fogo e munições, disparo de
arma de fogo, estelionato, cumprimento de mandado judicial e
tráfico de drogas. O balanço da
operação registrou ainda a apreensão de nove armas de fogo e
munições, mais de 3 quilos de
drogas e um veículo recuperado.
O 1º BPM mais uma vez
reforça que as ações desencadeadas representam, de forma
significativa, o exercício do
papel fundamental do Estado na
promoção da segurança pública,
gerando tranquilidade e bem
estar.
Informações da
assessoria de imprensa*

militares estiveram no local isolando a área e equipes do Instituto Médico Legal de Ponta
Grossa, recolheram o que restou do corpo, para exames de
necropsia.
Executada antes
Ainda em conversa com
o delegado de Castro, não
está descartada a hipótese de

que a vítima tenha sido morta
antes mesmo de ser queimada
no interior do carro. De outro
lado, existe também a possibilidade que o fogo tenha sido
ateado no veículo para afastar
vestígios de provas.
Horas antes de ser morta, a
jovem teria participado de uma
festa e deixado o local em companhia de uma pessoa.

NO JARDIM CANTAGALO

OPERAÇÃO 'TIRADENTES II'

Ação abordou
1,8 mil pessoas
na região

Divulgação

Da Redação

Operação 'Bloqueio' detém traficantes
Divulgação

Da Redação
Na madrugada de domingo
(13), a operação ‘Bloqueio’ da
polícia militar de Castro prendeu quatro pessoas por tráfico
de drogas. A ocorrência foi
registrada nas proximidades do
Jardim Cantagalo 2.
A operação deflagrada por
ordem do comandante da 3ª Cia
da PM, capitão Clodoaldo, sob
o comando do tenente Muleta,
interceptou o veículo Fiat Pálio
de cor prata. Ao ser solicitado
para parar, o condutor do Pálio
tratou de empreender fuga e
acabou sendo perseguido e
parado pela equipe policial. Ao
fazer busca no interior do veículo foram encontradas uma
balança de precisão - possivelmente utilizada para pesagem
de drogas - e mais 60 gramas
de cocaína, além de pequena

Valdinei de Jesus Gabriel, de
39 anos, que trabalhava na função de agente da Defesa Civil de
Tibagi, horas depois de ter participado no socorro de um grave
acidente na rodovia BR-153,
entre Tibagi e Ventania, em que
duas pessoas morreram e outras
duas tiveram ferimentos considerados graves, também acabou
morrendo, vítima de infarto fulminante.
A morte do agente foi registrado logo depois de ter deixado
as vítimas do acidente na rodovia, no Hospital Luiza Borba
Carneiro, em Tibagi. Quando
ainda estava no hospital, passou
mal e foi prontamente atendido
pela equipe do plantão. Os médicos tentaram reanimar o agente,
mas não tiveram êxito nas manobras. O acidente em que Valdinei de Jesus Gabriel trabalhava
como agente de Defesa Civil, foi
registrado na altura do quilômetro 197 e envolveu um veículo
Montana e um WVGol - todas
as vítimas estavam no Gol, com
placas de Jaguariaíva.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o condutor da Montana sofreu apenas
escoriações e contou que o carro
das vítimas tentou ultrapassar um
caminhão e bateu de frente com
o carro dele. Dois ocupantes do
Gol morreram na hora e outros
dois sofreram lesões graves, com

Valdinei de Jesus Gabriel
tinha 39 anos
risco de morrer.
Os feridos foram encaminhados ao Hospital Luiza Borba
Carneiro, em Tibagi, e os corpos das vítimas recolhidos pelo
Instituto Médico Legal (IML) de
Ponta Grossa. De acordo com o
Instituto Médico Legal de Ponta
Grossa, morreram no local do
acidente Thiago Melo Oliveira e
João Paulo Oliveira e conforme
informações são funcionários terceirizados da Kabin de Telêmaco
Borba.
O motorista da Montana com
35 anos, sofreu lesões leves e foi
encaminhado pela defesa Civil
ao Hospital de Tibagi. O motorista do Gol, 29 anos com lesões
graves e um passageiro com 32
anos, lesões leves encaminhados
também ao hospital de Tibagi
pela defesa Civil.

EM CASTRO

Baleado em assalto
no Jardim Primavera
Duas mulheres e dois homens, presos pelo tráfico de drogas
quantidade de maconha e droga
que aparentava ser LSD.
Os quatro elementos que
estavam no interior do veículo
eram conhecidas pela prática
de crime de tráfico de drogas.
Receberam voz de prisão duas
mulheres - G.S.V.S, de 19 anos
e V.A.S, de 27 anos, e outros

dois rapazes W.Q, de 18 anos
e M.O.P.J, de 20 anos, posteriormente encaminhados para a
delegacia de polícia de Castro.
A operação ‘Bloqueio’, para o
Comando da 3ª Cia, tem Tolerância Zero para o tráfico de
drogas. Denúncias devem ser
encaminhadas para o 181.

NA BR-153

IML identifica vítimas de acidente
Divulgação

Da Redação
Na noite de sábado (13),
um rapaz de 22 anos foi baleado
com um tiro na perna durante um
assalto quando transitava pela
rua Dr. Ricardo Nardi Cardoso.
De acordo com o boletim da
polícia mlitar, o jovem por volta
das 20h30, passava pela rua,
quando foi abordado por um
assaltante armado de revólver.
Tomado de surpresa, o jovem
teria se assustando diante da

ameaça de assalto e tentou fugir.
Acabou atingindo por um tiro
disparado pelo assaltante que
acertou sua perna, roubando na
sequência, seus pertences.
O rapaz foi atendido primeiro por moradores da região
e levado em seguida para a Unidade de Pronto Atendimento UPA -, onde recebeu cuidados
médicos. O ladrão abandonou o
local e até o fechamento da edição não teria sido encontrado
pela polícia.

APÓS SER ATACADO

Vizinho mata cão a tiros
Da Redação
Também em Castro, a polícia militar foi acionada no
sábado (12), para acompanhar
o registro de violência contra animal. De acordo com a
denúncia que chegou ao plantão,
um cachorro teria sido alvejado
por disparos de tiros em uma
residência localizada na rua
Domingos Faustino de Carva-

lho, no bairro Santa Terezinha.
De acordo com o boletim policial,
o autor teria sido o vizinho do
dono do animal que teria inclusive ameaçado matar o cachorro,
depois de ter sido atacado pelo
animal. A arma utillizada para
praticar o crime, foi um revólver
calibre 22. Policias foram acionados e fizeram buscas na região,
entretanto não conseguiram localizar o suspeito pelos tiros.

NO JARDIM DOS BANCÁRIOS

Veículo Gol ficou totalmente destruído com a colisão
Da Assessoria
Na tarde de segundafeira (14), o Instituto Médico
Legal de Ponta Grossa-IML,
identificou as duas vítimas
fatais do acidente registrado pela manhã, na rodovia BR-153. Thiago Melo de
Oliveira ocupava o banco do
passageiro ao lado do motorista e João Paulo de Oliveira
estaria no banco traseiro do
veículo VW/Gol, com placas

de Jaguariaíva.
O veículo bateu de frente
com uma GM/Montana, de
Irati. O acidente aconteceu
no km 195 da rodovia, trecho entre Tibagi e Ventania.
Outros dois ocupantes do
Gol ficaram feridos e foram
socorridos pelo Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil.
Eles chegaram a dar entrada
no Hospital Luiza Borba Carneiro, em Tibagi, mas devido
à gravidade dos ferimentos

foram transferidos para os
hospitais de Telêmaco Borba
e de Campo Largo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), "o Gol
transitava sentido Tibagi
quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente
com o GM Montana que
seguia sentido Ventania".
A batida foi registrada
em uma reta onde é proibida a ultrapassagem sentido
Tibagi.

Mulher esfaqueia homem
em boteco com canivete
Da Redação
Na
madrugada
de
sábado (12), um homem
não identificado foi internado
em
estado
grave
no
Hospital
Universitário
Regional dos Campos Gerais
(HU-UEPG) após ter a barriga
furada com um canivete. O caso
aconteceu em um boteco no Jardim dos Bancários, em Castro.
A suspeita da agressão é uma

mulher que fugiu da cena do
crime. Segundo a Polícia Militar, o homem teria discutido
com a mulher e foi golpeado no
abdômen. A vítima foi encaminhada primeiro à Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) de
Castro, mas precisou ser transferida para o GU-UEPG devido
à gravidade dos ferimentos.
A mulher fugiu e não foi localizada pela PM. A Polícia Civil
investiga o caso.
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VOCÊ SABIA?
Que no mês de maio,
o jornalista, contista,
cronista e poeta brasileiro
Olavo Bilac exalta a
abolição da escravidão
no Brasil, referindo-se à
assinatura pela Princesa
Isabel da Lei Áurea em
13 de maio de 1888.

cleucimara@hotmail.com
“Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que puder.”
Arthur Ashe

12 MIL ASSINATURAS

Divulgação

A segunda fase do Instituto do Câncer dos Campos Gerais,
um projeto do deputado Márcio Pauliki, já chegou a 12 mil
assinaturas. Ele visa a construção de seis salas de cirurgias
e adaptação de 25 leitos de internamento que também
irá atender pacientes de oncologia. São R$ 8 milhões e só
depende de assinaturas para chegar lá!

RICKLI SORTEOU CARRO

Divulgação

Cristian Antunes Sousa (ao centro), morador em Carambeí,
foi o grande ganhador do automóvel Mobi (Fiat) da
promoção 'No Rickli com Trink Minha Mãe sai de Mobi
0 KM'. O sorteio foi na Eldorado, loja nova do Rickli em
Carambeí, ao final da tarde de sábado (12). Cristian
foi o sortudo entre quase 30 mil cupons.

'Mérito Eunice Miró Guimarães Cordeiro'
O Rotary Club de Ponta Grossa Vila Velha realizou no dia 11 de maio, na Fazenda Pedra Verde, em Ponta Grossa, a 4ª
edição do Mérito Eunice Miró Guimarães Cordeiro, comemorativo aos 27 anos do clube, com homenagens a parceiros que
fazem a diferença. Na ocasião foi festejado o 1º aniversário do Rotary Club de Ipiranga.
Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação

Na categoria instituição recebeu o Mérito Eunice Miró
Guimarães, o Sicredi Campos Gerais. No registro: Gilberto
Zardo, vice-presidente do conselho de administração do
Sicredi Campos Gerais; Octavio Azevedo da Costa Filho,
presidente do Rotary Club de Ponta Grossa Vila Velha;
Aline Lemes, coordenadora de projetos Sicredi; Fabiano
Nardi, gerente da agência Sicredi Ponta Grossa Centro

Quarta-feira (16)
será a vez do
vereador Pietro
Arnoud Santos
da Silva, de
Ponta Grossa,
comemorar a
chegada de
seus 35 anos.
Ele que é autor
de projetos
importantes
dentro do
legislativo
daquela cidade

Na categoria empresa recebeu a homenagem o
Laboratório de Análises Clínicas Della Bianca. Os
proprietários José Carlos e Daiane Della Bianca
receberam das mãos do presidente do Rotary Vila
Velha, Octavio da Costa Filho. Ela também
preside o Rotary Club de Ipiranga
Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação / Marcos Bastos

15/05

Antonielli de Souza Carneiro

16/05

1
2

A noite foi de posse de novos associados.
Araci Zadorosny, dos afilhados Caroline Michelis
Nascimento Frigulha e Amauri do Nascimento
O colunista Gustavo
Ferro, presidente da
ACOSPAR (Associação
dos Colunistas Sociais
do Paraná) será muito
cumprimentado no
dia 18 de maio por
mais um ano de vida.
Felicidades!

O governador 2016/17 do Distrito 4730, Armando
Zoccola Filho, Valentin Bontorin que na ocasião
recebeu o segundo Rubi, e Silvana Dallarmi
Costa que recebeu o título Paul Harris
Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação

Antes, porém, no
dia 16 de maio o
empresário Sandro
Tauille, leia-se CMS
Informática de Ponta
Grossa, recebe muitos
parabéns pela
passagem de
seu aniversário.

Quinta-feira (17) os
parabéns vão para Nilton
Ribeiro de Souza,
esposo da nossa
queridíssima Denise

1

2

Creuza Fátima de C. Ribas
Schélida Zadra
Cleridi Cédi Kogut Queiroz
Eduarda L. Carvalho Gomes
Évora T.A.Toth

Jovani Ruppel
Markos Martins
Matheus Mayer Roth

17/05

Cleverson Maryniuk
Elisangela Oberek
Fernanda Oliveira
Kahrime Fadel
Vilmar Queiroz

