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Quadrilha estoura duas agências bancárias em Jaguariaíva
Divulgação / Orlando Kissner / ANPr

praça cívica

Espaços são
alvos de
vândalos

Divulgação

DEPREDAÇÃO por vândalos

Desde 2013 o Poder Público trabalha para a criação
e manutenção de espaços
públicos com quadras esportivas, academia ao ar livre,
parque infantil, iluminação,
arborização, entre outros.
Porém tem enfrentado grande
dificuldade na preservação
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desses locais.

votado e aprovado

Rabbers
fiscaliza
obras de
travessias

Divulgação

sobre o fim dos contratos de pedágio

Cida alerta

visitas

Caramuru Vôlei
está confirmado
para a próxima
temporada

A gestão do Caramuru Vôlei
já está montando o elenco para a
próxima temporada. Confirmado na
Superliga 18/19, o clube visa agora
estruturar um time competitivo e
capaz de ascender no maior torneio
de vôlei do mundo. Para isso, o início
da formatação do grupo contará com
a apresentação de atletas que continuarão vestindo a camisa do clube.
Entre eles o ponteiro Jailton Leal da
Silva Junior, Peron e o central Thales
página 5
de S. Falcão. 		

série c do brasileiro

Operário vence
Luverdense
no Germano

Divulgação

A governadora Cida Borghetti informou nesta segunda-feira (11) que as seis concessionárias do Anel de Integração foram notificadas para que iniciem os processos de
finalização dos contratos, que serão encerrados em 2021. “O Paraná precisa avançar e,
desde já, iniciar a elaboração de um novo modelo de concessão para promover a justiça
tarifária com mais obras e redução das tarifas em 50%, em média”, disse a governadora.
A iniciativa do Governo do Estado busca organizar o encerramento do complexo modelo
de concessão iniciado em 1997. “Uma medida de gestão para garantir agilidade, rapidez
e o encerramento correto dos contratos”, afirmou Cida Borghetti.		
página 3

VITÓRIA maiúcula do Fantasma

em carambeí

VEREADOR Rafael Rabbers

Votado e aprovado por
unanimidade na última sessão,
o Requerimento 92/2018, de
autoria do vereador Rafael
Rabbers (DEM), pede informações acerca da construção
das travessias elevadas no Município. Segundo o vereador, a
população estaria questionando que cada passagem construída estaria em um padrão
página 3
diferente.

O que dizem os

apaixonados
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Digital Agro começa na quarta
Divulgação / PG1

esporte

Handebol
feminino traz Ouro
para Castro
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Carnês serão
substituídos
por boletos
Alta tecnogia
Robótica, automação, nanotecnologia,
Internet das Coisas, Big Data e sistemas
em rede são alguns dos temas que serão
abordados durante a mais expressiva feira
de tecnologia agropecuária do Brasil, a

Digital Agro. O evento acontece nos dias
13 e 14 de junho, em Carambeí (PR), e
espera reunir um público composto por
produtores rurais, acadêmicos e profispágina 6
sionais da área.			

A Prefeitura de Castro
está inovando a entrega do
Imposto Predial, Territorial,
Urbano (IPTU) este ano. Os
munícipes receberão em casa
um boleto bancário, no lugar
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do antigo carnê.

O Operário Ferroviário venceu o
Luverdense-MT, no domingo (10),
por 3 a 2 no Campeonato Brasileiro
da Série C. O jogo aconteceu no
Estádio Germano Krüger e foi válido
pela nona rodada da primeira fase.
Com a vitória, o alvinegro chega a
17 pontos e está em segundo no
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Grupo B.		

projeto agrinho

CMEI doa
lixeiras
para escola
O Centro Municipal de Educação Alderico Viante, em Palmeira,
recebeu alunos e profissionais da
Escola do Campo Leonor Santos,
na tarde de sexta-feira (8), para
doar novas lixeiras. A ação faz
parte do projeto ‘Nosso lixo de
cada dia’, do Programa Agrinho
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2018. 			
Divulgação

Divulgação

Tibagi ganhará Parque Esportivo

Ainda durante a abertura dos 61°Jogos Abertos do Paraná
(JAPs), na última quinta-feira (07) em Tibagi, o secretário de
Estado de Esporte e do Turismo, João Barbiero, anunciou a construção de um parque esportivo no valor de R$ 500 mil. A obra é
um projeto moderno, que conta com campo de futebol sintético,
meia quadra de basquete, pista de caminhada e vestiários para
página 4
atender as necessidades da comunidade.

3 a 1 na casa do adversário
RILDO compara projeto a dimensão do esporte

IPTU é substituído por boleto
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EDITORIAL

IMAGEM MANCHADA
Tido como um dos belos cartões postais de
Castro, o ‘Morro do Cristo’ foi , esta semana, alvo
da ação de vândalos. Sem piedade, escrúpulos ou
qualquer coisa semelhante, picharam a imagem do
Cristo Redentor, causando revolta nos castrenses.
Uma atitude irresponsável e que merece receber
uma resposta a altura, dos órgãos de segurança.
É bem verdade que boa parte dessa ‘mancha’ já
foi removida da estátua do Cristo Redentor, entretanto, é preciso adotar medidas para que casos
como este, não se tornem rotina, principalmente
ao que se refere ao patrimônio público.

Esculhambação geral
* Gaudêncio Torquato
Começo com uma historinha que sempre lembro para
explicar estas nossas tropicais
plagas. Há, no mundo, quatro
modalidades de sociedade: a
primeira é a inglesa, aberta,
onde tudo é permitido salvo o
que for proibido; a segunda é a
alemã, rígida, onde tudo é proibido salvo o que for permitido;
a terceira é a totalitária, ultrafechada, de índole ditatorial,
onde tudo é proibido mesmo o
que for permitido; e, por último,
a brasileira, onde tudo é permitido mesmo o que for proibido.
Querem um exemplo? A
última greve dos caminhoneiros,
que bloqueou o livre trânsito de
pessoas e automóveis e deu prejuízo que alguns estipulam em
R$ 60 bilhões até o momento,
com consequências sérias sobre
a vida das pessoas – educação,
saúde, alimentação, serviços
etc. O fato é que o país retrocedeu passos em seu avanço
civilizatório. Pois bem, multas
foram estipuladas, como se
viu na decisão do ministro do
STF, Alexandre de Moraes, de
determinar que 96 empresas
transportadoras pagassem em
15 dias R$ 141 milhões pelo
descumprimento da liminar que
determinava o desbloqueio imediato de rodovias.
Depois, o TST determinou
que os petroleiros, em greve logo
depois, arcassem com multa de
R$ 2 milhões por dia.
E o que estamos vendo? A
Câmara dos Deputados avalia
anistiar as penalidades impostas, na esteira de um projeto de
lei que regulamenta o transporte
rodoviário de cargas no país e
cujo relator é o deputado Nelson
Marquezelli (PTB-SP).
Se isso vier de fato a ocorrer, o Brasil mostra sua cara
sem retoques: a desmoralização
das Cortes judiciárias, a desfaçatez, a hipocrisia dos nossos
representantes e, mais, a prova
inconteste de que, por aqui,
tudo é possível: transgredir a lei
e não ser punido, descumprir o
ordenamento jurídico do país e,
em troca, receber aplausos por

conduta ilegal, imoral, restritiva
aos valores de nossa democracia. Cai bem sobre nossa fisionomia institucional aquela frase
atribuída a De Gaulle - o Brasil
não é um país sério. (A frase, na
verdade, é de autoria do embaixador brasileiro na França entre
1956 e 1964, genro do presidente Artur Bernardes, Carlos
Alves de Souza Filho, a propósito da “guerra da lagosta”,
assunto que envolveu uma
pergunta que lhe fez o correspondente do JB em Paris, Luis
Edgar de Andrade. O diplomata
cochichou aquele dito.)
O fato é que por estas nossas bandas, não é só a corrupção que suja a veste de políticos,
governantes e empresários. A
lama se espalha em uma enxurrada que agrega um amontoado de futricas, politicagem,
grupismo, fisiologismo, desmandos, rasgos da lei maior, a
Constituição, malhas intestinas,
projetos de lei com foco no corporativismo, domínio de castas,
desleixo, incúria, desmandos de
todos os tipos.
Se amanhã novas greves surgirem, os grevistas saberão, de
antemão, que haverá um político
“de espírito cívico” a lhe estender a mão. Não serão punidos.
Ganharão loas. Fico imaginando
a reação de um alto ministro de
nossas Cortes ao ver jogada no
lixo do desprezo sua decisão de
punir quem não anda nos traçados da lei. Se os malfeitos do
nosso cotidiano se multiplicam
é porque os “bem-feitores” da
representação política mexem
com o pauzinho que têm às
mãos, a “fazeção de leis”. E
que ninguém se assuste com
as máfias criminosas que dão
ordens de dentro das prisões.
A propósito, o faturamento do
PCC pode chegar, este ano, a
R$ 800 milhões. Grana que dá
para eleger uma grande bancada.

A experiência do
primeiro amor na
adolescência
* Elaine Ribeiro
A adolescência: é um período
de transição para a fase adulta,
com uma série de desdobramentos
e fatos típicos e particulares desta
época da vida. São mudanças biológicas, psicológicas e sociais, um
turbilhão de coisas acontecendo ao
mesmo tempo. É assim que essa
construção da identidade e vai se
estruturando e se expressando na
vida do adolescente.
Certamente, você já viveu ou
conhece alguém que tenha feito
essa experiência do primeiro amor
nessa fase da vida. Ah, o primeiro
amor! Aquele que vem e abala as
estruturas do adolescente. Há
aquele que fique ouvindo música
romântica e cheia de histórias; que
escreva declarações por horas a
fio; e faça de tudo para ver o outro
feliz.
Os sentimentos desse primeiro
amor se mostram de formas diferentes: por vezes, um amor idealizado e platônico pelo professor ou
professora; por uma pessoa mais
velha; uma pessoa para a qual
nunca se declare e seja um amor
silencioso.
Mas, muitas vezes, o mesmo
amor que pode trazer motivação e
despertar o jovem para a prática de
esportes, gerar um melhor desempenho escolar, mais positividade,
pode também trazer confusões
extremas, sentimentos de posse e
ciúme, falhas na autoestima e até
mesmo situações de risco a esse
jovem.
A presença dos pais se faz
muito importante, pois será o
suporte para identificar possíveis
problemas e, especialmente, o
suporte para que esse jovem fale
sobre o que sente e vive. Isolamento

* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político e
de comunicação

social, agressividade, afastamento
dos pais, perda de interesse pelas
atividades que fazia, mentiras, são
alguns sinais de atenção.
Ao mesmo tempo, uma relação
na adolescência pode ser fonte de
descoberta, de parceria, de muito
aprendizado para ambas partes.
Por isso, as escolhas são importantes. Mais do que estar com
alguém para não ficar sozinho,
o importante é estar de verdade
numa relação que vai além de estar
junto, mas que seja feliz e complementar. Não aquela história das
metades que se completam, mas
de duas partes inteiras (mesmo
sendo jovens em formação)
que juntos se compreendem,
sejam parceiros, amigos e tenham
uma relação saudável.
As percepções do jovem
quanto aos modelos de relacionamento vistos dentro da família
também se tornam uma referência
quando o assunto é assumir um
compromisso com outra pessoa.
Desta forma, suas referências em
relação a afeto e estima podem
melhorar ou prejudicar o seu relacionamento.
Pais! Não tenham dúvidas de
como é importante a abertura e
disponibilidade para conversar
sobre esse assunto com seu filho,
sua filha, pois é nesse espaço de
segurança, amor e receptividade
que ele ou ela conseguirá depositar suas angústias e desconfortos,
suas alegrias e descobertas, nessa
jornada tão bela que é a vida.
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* Menino de 13 anos
comete suicídio no Tronco,
nessa segunda-feira. * Populares querem saber quanto
custou as travessias elevadas.
* Postos tem até o dia 15
para colocar placas contendo
o valor reduzido de R$ 0,46
no diesel.

O nosso mais belo cartão postal - Cristo Redentor - recebeu pintura nova em parte de sua estrutura, para cobrir a ação de vândalos,
após reclames da população. O que os funcionários da Secretaria
de Obras de Castro não se aperceberam, que bancos também não
foram polpados.

Previsão do Tempo - Castro*

CASTRO E REGIÃO

INFORMAÇÕES ÚTEIS

NOSSO CRISTO
A Secretaria Municipal de
Obras agiu rápido, e cobriu
nessa segunda-feira as pichações no principal cartão postal
de Castro - Cristo Redentor -,
mas os bancos próximos acabaram esquecidos. Em um

TRAVESSIA ELEVADA
As travessias elevadas,
chamadas também de lombadas, foram motivos de requerimento por parte do vereador
Rafael Rabbers que trouxe
à tona o questionamento de
alguns populares. Eles reclamam que em alguns lugares
elas estão altas demais e não
receberam sinalização. Se não
bastasse isso, construídas em
pdv, são de difícil locomoção
para cadeirantes. Parece que
essa preocupação não foi
levada em consideração.

* Elaine Ribeiro é
psicóloga clínica e
organizacional da FundaçãoJoão Paulo II / Canção Nova.

Está sabendo de algum assunto interessante
e quer colaborar com a reportagem do
Página Um? Mande sua sugestão de
pauta para publicidade@paginaum.com

ASSINATURA

Sábado e Domingo:
Dia de semana:

HACKEADOS II
Mesmo com todo tipo de
precaução tomada, é possível
que esse aplicativo de conversa ainda possa estar sendo
usado, continuou a assessoria. Além de Aliel, os deputados federais Sandro Alex
(PSD), Luciano Ducci (PSB)
e Christiane Iared (PR) também teriam sido alvos.

deles, como mostrou o espaço
'OLHO VIVO', do Página
Um, era possível observar o
escrito nada criativo.

12/06 - Dia dos Namorados / Dia do Correio Aéreo Nacional
13/06 - Dia de Santo Antônio / Dia do Turista
14/06 - Dia Mundial do Doador de Sangue
Dia do Solista / Dia Universal de Deus

Dos cinco secretários municipais identificados na capa da edição nº
3153, de 08 a 11 de junho de 2018, dois deles estão com os seus cargos
trocados. Maurício Fadel, em vez de secretário de Obras e Serviços Públicos
e Meio Ambiente, ele é da pasta de Gestão Pública; Paulo Roberto Nocera,
não comanda a pasta de Administração e sim a de Obras, Serviços Públicos
e Meio Ambiente. Desta forma, retificamos o erro.

Mensal:
Semestral:
Anual:

HACKEADO
A ação de hackers fez
com que o aparelho celular do
deputado Aliel Machado fosse
'clonado' nessa segunda-feira
(11). Segundo a sua assessoria, o criminoso teve acesso
ao aplicativo do WhatsApp, o
que obrigou o deputado a bloquear o aparelho.

Divulgação / Renato de Oliveira

ERRAMOS

Mensal:
Semestral:
Anual:
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Dia
Terça
12/06

Clima

Temperatura

Umidade

23 ºC
17 ºC

92%
96%

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

Quarta
13/06

20 ºC
12 ºC

97%
99%

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

Quinta
14/06

15 ºC
9 ºC

63%
65%

Nublado com possibilidade de garoa de manhã, chuva à tarde e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 11/06/2018
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Paraná notifica as seis concessionárias
Divulgação / Orlando Kissner /ANPr

Governadora
defende um
novo modelo
de concessão
Da Assessoria
A governadora Cida Borghetti
informou nesta segunda-feira
(11) que as seis concessionárias do Anel de Integração foram
notificadas para que iniciem os
processos de finalização dos
contratos, que serão encerrados
em 2021. “O Paraná precisa
avançar e, desde já, iniciar a
elaboração de um novo modelo
de concessão para promover a
justiça tarifária com mais obras e
redução das tarifas em 50%, em
média”, disse a governadora.
A iniciativa do Governo do
Estado busca organizar o encerramento do complexo modelo
de concessão iniciado em 1997.
“Uma medida de gestão para
garantir agilidade, rapidez e o
encerramento correto dos contratos”, afirmou Cida Borghetti.
“Estamos comunicando antecipadamente para que as concessionárias se preparem e tenham
a consciência de que os contratos
não serão renovados”, explicou.
O documento encaminhado às
seis empresas cita a necessidade
de realizar a verificação, levantamentos e análises de dados
e dos bens reversíveis (estradas, pontes, viadutos, edifícios
e outras instalações). O Anel é
formado por 2,5 mil quilômetros
de rodovias. Destes, 1,8 mil quilômetros são federais, delegados
ao Paraná, e 700 quilômetros
estaduais. Ao todo, há 27 praças
de pedágio.
Uma comissão liderada por
técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Logística e do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), com o apoio da Agência
Reguladora do Paraná (Agepar),
ficará encarregada dos trabalhos
de encerramento dos contratos,
com análise do que ainda está
para ser executado e conclusão
do contrato.
Segundo o secretário estadual
do Desenvolvimento Urbano,
Silvio Barros, este é um dos três

TODO PODER SERÁ CASTIGADO

Governadora Cida durante entrevista no Palácio Iguaçu em Curitiba
grupos de trabalho que ficarão
responsáveis por questões envolvendo a concessão de rodovias.
O segundo trabalha na renovação da delegação de rodovias
federais que cortam o Estado e o
terceiro tem a tarefa de elaborar
um novo modelo de concessão.
“No Paraná existem rodovias
federais que formam um importante corredor de exportação e
o projeto precisa incluí-los para
que tenhamos qualidade logística
que o Estado precisa”, afirmou.
“A meta dos estudos é para que
possamos ter uma tarifa de pedágio 50% menor do que os valores
praticados atualmente”, completou o secretário, ressaltando que
projetos de concessão deverão
serão avaliados e validados em
audiências públicas.
“É o momento de fazer as
mudanças necessárias para que
os paranaenses paguem o justo
pelo que usam”, acrescentou o
secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Abelardo
Lupion. “O novo modelo está
sendo construído em parceria
com o Ministério dos Transportes com a inclusão de obras prioritárias”, explicou.
Delegação
Há um mês, a governadora
Cida Borghetti se reuniu com o
ministro dos Transportes, Valter Casimiro, em Brasília, para
solicitar uma nova delegação das
rodovias federais que formam o
Anel de Integração. No encontro,

'POR PARAR CAMINHÃO'

Assembleia
concede Menção
a policial militar
Da Assessoria
O soldado Thiago Fernandes Brito, da 3ª Companhia do
2º Batalhão da Polícia Militar
(BPM) de Ibaiti, recebeu Menção Honrosa da Assembleia
Legislativa do Paraná nesta
segunda-feira (11), por proposição do deputado Gilson de Souza
(PSC). O policial, num ato de
bravura, parou um caminhão em
movimento no município, que
havia sido abandonado após um
assalto, e evitou um acidente
numa localidade onde várias pessoas estavam presentes.
“Graças à coragem deste
policial, que estava em horário
de descanso, uma tragédia foi
evitada. O caminhão descia desgovernado por uma via da cidade.
Ele percebeu a situação de perigo
e entrou no veículo. Este soldado
é exemplo de bravura, eficiência,
coragem e espírito humanitário.
Parabenizamos o policial por este
ato, que representa um reconhecimento também à Polícia Militar
do Paraná pelo Poder Legislativo”, disse o deputado.
O líder do Governo, deputado
Pedro Lupion (DEM), também
pediu a palavra para destacar a
ação do policial, reafirmando que
a corporação paranaense é formada por homens e mulheres de
grande valor e que atitudes como
as de Thiago engrandecem ainda
mais a Polícia Militar.

ficou estabelecido que o Estado e
a União vão discutir em conjunto
um novo modelo de concessão das
estradas. “As notificações às concessionárias, para iniciar o encerramento dos contratos, também
são uma medida para viabilizar a
nova delegação das rodovias federais ao Paraná”, salienta Cida.
Prazo
Segundo Silvio Barros, o
prazo para a notificação das concessionárias está no limite para
que o processo tenha fluidez
nos próximos anos. A licitação
para um novo modelo deverá ser
lançada somente entre 2020 e
2021. “Até lá temos muito trabalho a fazer. Se não começarmos
já, estaremos sendo omissos e o
próximo governo não terá tempo
dentro do prazo”, disse.
A governadora reforçou que o
Paraná quer ser protagonista na
elaboração do futuro processo de
concessão das rodovias paranaenses e que ele será amplamente
discutido com todos os setores
da comunidade. “Faremos audiências públicas para que as pessoas que conhecem a realidade
das cidades opinem sobre o que
consideram o melhor”, disse.
“Independente de quem esteja
no governo, será preciso ouvir os
paranaenses”, com o secretário
Silvio Barros.
Cida adianta também que a
Secretaria Especial do Desenvolvimento Econômico vai articular junto ao setor produtivo e

aos representantes dos usuários
estudos para definir valores das
tarifas que mantenham as empresas paranaenses competitivas
nos cenários nacional e internacional.
Histórico
Em 1995, o Governo do
Paraná apresentou ao Governo
Federal o programa de concessões do Anel de Integração, que
totaliza 2,5 mil quilômetros de
extensão. No ano seguinte foram
celebrados seis convênios através dos quais a União delegava
ao Estado 1,8 mil quilômetros
de trechos de estradas federais. Outros 700 quilômetros de
rodovias estaduais completam o
Anel de Integração. Ao todo, há
27 praças de pedágio.
Os seis lotes definidos pelo
governo paranaense foram licitados em 1997, quando as empresas vencedoras – Econorte,
Viapar, Ecocataratas, Caminhos
do Paraná, CCR Rodonorte e
Ecovia – assumiram tanto a conservação e manutenção dos trechos quanto a realização de um
cronograma de novas obras.
Desde o início do programa
de concessões foram concluídos
270 quilômetros de duplicações
e estão em execução outros 191
quilômetros. Além disso, foram
finalizados 43 quilômetros de
contornos. Com duração de 25
anos, os convênios de delegação e os contratos vencem em
2021.

VOTADO E APROVADO

Rabbers fiscaliza obras de travessias
Divulgação

Da Assessoria
Votado e aprovado por unanimidade na última sessão, o
Requerimento 92/2018, de
autoria do vereador Rafael Rabbers (DEM), pede informações
acerca da construção das travessias elevadas no Município.
Segundo o vereador, a população estaria questionando que
cada passagem construída estaria em um padrão diferente.
“Muitas pessoas estão reclamando que algumas travessias
estão muito altas, enquanto
outras estão muito baixas.
Solicitei que a prefeitura fiscalizasse a obra realizada e nos
informasse se as travessias
estão dentro dos padrões exigidos no edital da licitação e se
todas as normas técnicas estão
sendo seguidas, caso não estejam, estaremos cobrando para
que a empresa refaça o serviço,
sem ônus para o Município”,
explica o legislador.
Para Rabbers, a implementação das travessias elevadas
são de extrema importância,
pois proporcionam uma maior
segurança no trânsito. “Era
um desejo da população. Toda
sessão apresentávamos pedidos de colocação em diversos
pontos na cidade, em especial,
nas proximidades dos CMEI’s,
escolas, postos de saúde e
ruas muito movimentadas. No
entanto, elas precisam estar no
padrão certo”, afirma.

No Brasil, poder é dinheiro. Poder tornou-se
sinônimo de condição para a corrupção. É tanta revelação de falcatruas inomináveis que, para os cidadãos comuns, todo aquele que galga uma posição de
comando na vida pública, do menor ao maior poder,
passa imediatamente a ser olhado como suspeito de
praticar os piores crimes com o dinheiro público em
proveito pessoal ou de grupos.
Mas acendeu-se uma nova esperança nos brasileiros. A de que, enfim, a corrupção que assola o país
seja investigada em profundidade e rigorosamente
punida como processo de reeducação. Se depender
dos Procuradores da República representados emblematicamente por Deltan Dallagnol, e principalmente
do juiz Sergio Moro, todo poder será castigado.
Sim, todo poder usado de forma criminosa sofrerá
investigação. A história sustenta a convicção de que
no Brasil todos os Poderes são usados, em maior ou
menor grau, para o cometimento de crimes contra
a sociedade, a democracia e, especialmente, contra
as finanças públicas que já são poucas para tanta
demanda social.

UM VICE PARA RATINHO
Ratinho Jr, até agora, tem quatro candidatos a compor sua
chapa e segurar a bandeira de vice: o ex Fecomércio Darci Piana;
o ex-prefeito de Assis Châteaubriant, Marcel Micheletto; o exsecretário da Agricultura, Norberto Ortigara; e o ex-Fiep Edson
Campagnolo.

GUARDANAPO PARA MORO
Desde o dia 12 de abril,
está guardado pela direção
de um restaurante no bairro
Juvevê um recadinho de deputados e militantes do PT. O
grupo assinou guardanapo com
o texto "Com base no direito
de petição e no Pacto de São

José da Costa Rica, rogamos a
liberdade de Luiz Inácio Lula
da Silva, condenado sem provas, preso político. Para deferimento". O bilhete foi deixado
porque o endereço é, ou era,
também frequentado por Sergio Moro.

OSMAR NO TRECHO
Osmar Dias esteve ontem no auditório da Faculdade de
Pinhais. Encontro para reunir líderes políticos em Pinhais,
Região Metropolitana de Curitiba para que o pré-candidato
fale sobre a importância da participação dos jovens na política.
Osmar também aproveitou a oportunidade para falar da integração do transporte e da saúde na RMC e em outras regiões
metropolitanas no Estado e para coletar sugestões para seu projeto de governo.

CIDA EXTINGUE ESCRITÓRIO
O Escritório de Representação do Paraná em Brasília
funciona, entre outras coisas,
como um local para reuniões,
encontros e debates que o
pessoal do governo pode ocupar quando viaja à capital do

país. Tem status de secretaria especial. Luciano Pizzatto
ocupava o cargo principal até
sua morte em março. Cida
Borghetti considera que é hora
de extinguir o órgão e enxugar
a despesa.

ADIAMENTO
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual
Ademar Traiano (PSDB), anunciou hoje a retirada de pauta dos
projetos que preveem reajuste salarial de 2,76% para os servidores da Casa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. A votação dessas propostas
estava prevista para a sessão desta segunda-feira, mas os servidores do Executivo – que estão com os salários congelados
desde 2016, cobram do governo o direito ao reajuste também
para a categoria.

QUEM PENSA EM ELEIÇÕES?

Para vereador, população se queixa da altura das travessias
Outro questionamento, foi
em relação a pintura. Segundo
o vereador, algumas travessias
já foram instaladas a mais de
quinze dias e ainda seguem
sem sinalização horizontal. “O
edital previa que a sinalização
deveria ser feita logo após a
execução da travessia, porém
algumas já foram concluídas há
mais de duas semanas e ainda
não foram pintadas, o que
pode causar acidentes, principalmente, durante o período
noturno”, conclui Rabbers.
Resposta
Por ofício, a Secretaria
Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano respondeu ao vereador que foi
solicitado a empresa responsável a correção das travessias
elevadas que estariam fora das
especificações técnicas. Tam-

bém foi informado via ofício
que a Prefeitura tem tomado
todas as medidas necessárias
para que a empresa conclua as
correções e a sinalização horizontal dentro do prazo previsto
em contrato.

“

Algumas
travessias foram
instaladas há
mais de duas
semanas e ainda
não foram
pintadas

As urnas estão na cabeça
dos políticos e analistas,
mas são quase inexistentes
no calendário de quem mais
importa: o eleitor. Na última
pesquisa Datafolha, ainda que
os dados da apuração estimu-

lada revelem preferências por
A ou B, a coleta espontânea
aponta que muita gente não
tem candidato à Presidência
da República e um outro tanto
prefere deixar em branco ou
anular o voto.

EM TRANGALHOS
O que não retorna com facilidade é a confiança dos brasileiros
nas instituições em frangalhos – e não adianta achar que garante
o contrário o fato de elas estarem funcionando como se normalidade existisse –, economia ainda engasgada e atividade política
em descrédito absoluto. Saídas para esse tripé agonizante deveriam concentrar o debate nacional, quanto mais a quatro meses
das eleições. Mas estão longe de frequentá-lo.

O PARANÁ E O BRASIL
Um levantamento comparativo dos principais dados
socioeconômicos do Paraná
em relação aos números do
país: Homicídios da população
jovem (taxa por cem mil habitantes): Paraná 53,7 / Brasil
60,9; Homicídios (taxa por
cem mil habitantes): Paraná
26 / Brasil 30; Desemprego:
Paraná 9,6% / Brasil 12,9%;

Dívida consolidada: Paraná
29,34% / Brasil 70,03%;
População analfabeta: Paraná
4,6% / Brasil 7%; Adolescentes com ensino fundamental:
Paraná 10,5% / Brasil 9,7%;
Número de médicos (taxa por
cem mil habitantes): Paraná
2,09 / Brasil 2,18; Mortalidade infantil (taxa por cem mil
habitantes): 9,7 / Brasil 13,8.
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DURANTE OS JAPS

Tibagi ganha Parque de 500 mil
Divulgação / João Pedro Agostinho

Parque em
Tibagi será nos
mesmos moldes
de Castro
Da Assessoria
Os primeiros confrontos
da fase regional em Tibagi dos
61°Jogos Abertos do Paraná
(JAPs) terminaram neste domingo
(09) e a cidade já comemora o
anúncio de mais investimentos
no esporte na cidade. Durante a
abertura, na última quinta-feira
(07), o secretário de Estado de
Esporte e do Turismo, João Barbiero, anunciou a construção de
um parque esportivo no valor de
R$ 500 mil.
A obra é um projeto
moderno, que conta com campo
de futebol sintético, meia quadra
de basquete, pista de caminhada
e vestiários para atender as
necessidades da comunidade.
O prefeito Rildo Leonardi,

Projeto moderno que reúne várias práticas esportivas

comemora mais essa importante conquista para o esporte
tibagiano. "Receber um projeto
desta dimensão mostra o quanto
Tibagi está se destacando no
cenário esportivo. Ao investir no
esporte, estamos investindo na

qualidade de vida da população
e no desenvolvimento saudável
de nossas crianças e jovens",
disse.
A obra é fruto de indicações
do secretário João Barbiero, e do
deputado federal Aliel Machado.

Prefeito Rildo compara projeto
a dimensão do esporte na cidade

Para Barbiero, a obra reitera o
compromisso do Estado com
Tibagi e com o bem estar físico
e social da população.
JAPs
Com o fim desta primeira
etapa em Tibagi, os atletas
começam a se preparar para a
segunda parte dos jogos, que
acontece entre os dias 22 e 24
de junho. Os classificados participarão da final, em Coronel
Vivida.
Anfitrião da competição,
Tibagi enfrentará Telêmaco
Borba na semifinal. No futsal
masculino, a equipe tibagiana
joga contra Imbituva em busca
da classificação para semifinal.
No voleibol masculino Tibagi
enfrentará Ponta Grossa e
Carambeí, no feminino a disputa será contra Carambeí e
Imbituva.
Cerca de 800 atletas de 15
municípios da região estiveram
presentes para as competições
da primeira etapa da fase regional do 61° JAPs em Tibagi.

ATIVIDADE DO PROJETO AGRINHO

PRAÇA CÍVICA

Espaços públicos são
alvo de vândalos

CMEI doa lixeiras para escola
Divulgação / Gabriel Osternack

Divulgação

Evento de entrega das lixeiras contou com diversas atividades
Da Assessoria
Depredação é a marca dos vândalos
Da Assessoria
Carambeí - Desde
2013 o Poder Público
trabalha para a criação
e manutenção de espaços públicos com quadras
esportivas, academia ao ar
livre, parque infantil, iluminação, arborização, entre
outros. Porém tem enfrentado grande dificuldade na
preservação desses locais
que são alvos frequentes de
atos de vandalismo.
Recentemente a Praça
Cívica mais uma vez foi
vítima de depredação, teve
uma das traves de futebol
danificada com a parcial
destruição da estrutura
metálica e também da
rede. No Jardim Eldorado,
a praça que é um espaço

muito usado para o lazer
dos moradores, também
foi depredada, parte dos
equipamentos da academia
foram destruídos e o painel
de instrução foi rasgado.
Atos, como estes, são inaceitáveis, é difícil entender
o porque pessoas usam o
tempo, força física e capacidade mental em prejuízo
de outros.
A Prefeitura por meio
da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos,
outra vez, realizará os consertos e substituições, mas
é preciso que a comunidade fique atenta e chame
a Polícia, todos devem ter
o compromisso de cuidar
desses espaços que são
fundamentais para o lazer
da comunidade.

Palmeira - O Centro Municipal de Educação Alderico Viante
recebeu alunos e profissionais da
Escola do Campo Leonor Santos, na tarde de sexta-feira (8),
para doar novas lixeiras. A ação
faz parte do projeto ‘Nosso lixo
de cada dia’, do Programa Agrinho 2018, que tem como tema
‘As coisas que ligam a cidade
e o campo e nosso papel para
melhorar o Mundo’.
Dezenas de pais, estudantes
e profissionais de ambas as instituições de ensino acompanharam
as atividades realizadas durante o
evento, além da secretária municipal de educação, Carla Patrícia
Marcondes de Albuquerque, e da
chefe de Educação Infantil, Vânia
Jampier.
O evento de entrega das
lixeiras contou com diversas
atividades. A primeira ação foi
a apresentação musical dos alunos da creche II, da professora
Roberta Vantroba, que realiza-

ram uma paródia da canção ‘Meu
Lanchinho’, porém denominada
‘Meu Lixinho’. A música falou
sobre a importância da separação e destinação correta do lixo
reciclável.
Na sequência quatro alunas
da Formação de Docentes do
Colégio Estadual Dom Alberto
Gonçalves apresentaram um teatro de fantoches. Na peça uma
família de ratos contava a história
de humanos que descartavam lixo
irregularmente e falavam sobre a
importância de conscientizar os
alunos e seus pais sobre a importância do meio ambiente.
Albuquerque
destacou
durante o evento a importância
dos projetos relacionados ao
meio ambiente que são realizados constantemente pelo CMEI
Alderico Viante. “É muito legal
ver a união entre a escola, alunos
e demais membros da comunidade escolar para ações como
essa, envolvidos em um tema tão
importante. As lições repassadas
a esses alunos ficarão para a vida

toda deles”, disse a secretária.
Vantroba, professora que
convidou a Escola Leonor Santos para participar da ação, contou que “além da entrega das
lixeiras, que eles utilização para
realizar a separação do lixo, a
visita também foi importante
apresentar o projeto para outra
escola e colaborar para um intercâmbio de ideias sobre o meio
ambiente”, comentou.
Após a entrega das lixeiras que foram repassadas pela
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, os presentes ao
evento puderam assistir alguns
vídeos gravados por pais, os
quais mostravam os estudantes
do CMEI descartando o lixo em
locais corretos.

Projeto relacionado
ao meio ambiente
foi destacado

FECOMÉRCIO E SEBRAE/PR

Programa visa
desenvolver
micro e pequena
empresas locais
Da Assessoria
Sengés - Na segunda-feira
(4), representantes da Fecomérico
PR e do Sebrae/PR se reuniram
com parceiros de Sengés para propor formas de implementar o programa ‘Varejo Mais em Ação’, a
partir do mês de julho deste ano.
O programa ‘Varejo Mais em
Ação’ foi criado pelo Sebrae/PR
e Fecomércio PR e é voltado para
micro e pequenas empresas, com
o objetivo de desenvolve-las, tornando-as rentáveis e competitivas,
através de cursos e consultorias.
Segundo dados do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (IPARDES),
no ano de 2016 o município de
Sengés possuía 133 estabelecimentos de comércio varejista,
gerando 363 empregos no município.
Para o executivo da secretaria
de Indústria e Comércio, Manoel
Novaes, a iniciativa traz condições para o desenvolvimento
do pequeno negócio local, que
tem papel importante na economia do município e na geração
de emprego. “Temos o objetivo
de tornar as micros e pequenas empresas mais rentáveis
e competitivas, consolidando e
atraindo novo novos clientes. Isso
melhorará as vendas do comércio
local, gerando novas vagas de
emprego”, diz.
Na ocasião estiveram presentes o vice-prefeito, Hamilton Jorge
Joly, o executivo da secretaria de
indústria e comércio, Manoel
Novaes, representantes das entidades, assim como o presidente
da associação comercial e indústria de Sengés (ACAIS), Luiz
Magno Vieira, e seu vice, José
Roberto Ribeiro.

'JUNHO BRANCO'

Caps realizará
série de
atividades
Da Assessoria
Palmeira - Na quinta-feira
(7) a equipe do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) realizou atividade em parceria com a academia
H2O Esportes, na Praça Getúlio
Vargas. Dezenas de pacientes
atendidos pelo CAPS puderam
praticar atividades físicas em diversos aparelhos da academia, além
de realizarem corridas e atividades
físicas como jumping.
De acordo com a psicóloga
do CAPS, Cassieli Colelho, essa
atividades fez parte do 'Junho
Branco' focado em ações em prol
do bem estar e distanciamento
das drogas para pessoas atendidas pelo centro. "Assim como a
atividade realizada na academia
teremos uma série de outras atividades que serão desenvolvidas ao
longo do mês", destacou.
Os pacientes também serão
levados para um passeio ao Parque Vila Velha em Ponta Grossa
no dia 28 de junho. Para a agente
social Maria Lúcia Sendeski,
atividades como esta são muito
importantes para os pacientes
do CAPS. "Isso mantém o grupo
unido e com o bem estar em dia",
comentou.
A partir de 19 de junho o
centro iniciará um Grupo Antitabagismo, através da Secretaria
Municipal Saúde. O grupo tem
objetivo de auxiliar fumantes com
acompanhamento semanal. A
experiência vai durar três meses
em contará com cerca de 30 participantes.
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EM CASTRO

Carnês serão substituídos por boletos
Divulgação

Cota única
terá um
desconto de
dez por cento
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro está
inovando a entrega do Imposto
Predial, Territorial, Urbano
(IPTU) este ano. Os munícipes receberão em casa um
boleto bancário, no lugar do
antigo carnê. Com o boleto é
possível pagar o imposto em
cota única e com desconto de
10% até o dia 10 de julho em
qualquer agência bancária.
Quem optar pelo parcelamento em seis vezes, poderá
utilizar o mesmo boleto para
pagar a primeira parcela que

Moradores vão receber em casa o boleto bancário

vence também no dia 10 de
julho. Os boletos das demais

parcelas poderão ser impressos
pela internet no site da Prefei-

tura Municipal de Castro, pelo
próprio contribuinte. Aqueles

que não dispõem de internet,
podem procurar um dos pontos
de apoio para solicitar a impressão do documento. "O objetivo
é facilitar para o contribuinte
que não precisará mais ir buscar o carnê e terá acesso fácil
aos boletos para o pagamento",
explicou a secretário municipal
de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Emerson Fadel
Gobbo, ao portal da prefeitura.
As alterações de valores do
IPTU 2018 obedecerão à lei
53/2016 e a Lei Complementar 59/2017. No boleto do
IPTU será informada a metodologia de cálculo do IPTU e
da Taxa de Coleta de Lixo.
Gobbo destaca que neste
ano a Prefeitura utilizou o
sistema de ortofoto e geoprocessamento para identificar
eventuais alterações de área
construída e não comunica-

Futsal e basquete
estão classificados

Operário vence Luverdense no Germano
Divulgação

Da Assessoria
Divulgação

Equipe feminina de Futsal de Castro

O final de semana foi bastante
movimentado para o esporte castrense. Equipes que representaram a cidade na fase regional dos
Jogos Abertos do Paraná (JAPs),
que aconteceu em Tibagi, conquistaram lugares importantes
na tabela da competição.
O futsal feminino e o basquete masculino superaram as
expectativas, ganhando todos os
jogos e terminando a primeira
etapa da fase no principal lugar
do pódio.
Futsal
As meninas castrenses realizaram dois jogos. Um contra
Ipiranga, vencendo pelo placar
de 3 a 0, e outro contra Imbaú,
quando a vitória veio por 5 a 3.
O técnico do time, Widson
Knor, disse que foram ótimos
jogos e que mais uma vez sua
equipe surpreendeu, mas que
não há muito tempo para comemorações, pois o elenco está
com o pensamento na semifinal.
"O jogo vai ser difícil. Já tivemos
alguns confrontos e conhecemos
a equipe. Mas, temos duas semanas para treinamento. Iremos
trabalhar algumas falhas que tivemos durante o final de semana e,
certamente, viajaremos com o
propósito de voltar com o título,
para então disputarmos a fase

final em agosto", disse.
O adversário na semifinal,
que acontece dia 23 de junho,
em Tibagi, será contra Piraí do
Sul.
Basquete
O time de basquete masculino
também teve ótima participação.
A categoria foi dividida em duas
chaves, uma com três equipes
e outra com quatro times. Na
chave B, quem se classificou em
primeiro lugar, foi Castro, depois
de ter ganho duas partidas uma
contra Tibagi por 81 a 68 e
outra diante de Carambeí, por
92 a 55.
O professor Josias Carneiro,
que está à frente da equipe,
comentou que o ponto positivo
de Castro é ser o único time que
renovou. "Nós estamos com um
grupo bem diferente. Contamos
com dois atletas 2001 e quatro
jogadores 2004 e, mesmo com
essa idade conseguimos ter êxito
contra times adultos com atletas
experientes", diz.
Josias também falou sobre a
expectativa para a semifinal do
JAPs. "Estamos confiantes que
seremos campeões da fase regional. Porém, teremos uma baixa
que irá afetar bastante o grupo.
Um de nossos jogadores irá
participar de uma seletiva para
a seleção e jogaremos sem ele",
relatou.

SUPERLIGA 18/19

Caramuru está confirmado
para próxima temporada
Da Assessoria
A gestão do Caramuru Vôlei
já está montando o elenco para a
próxima temporada. Confirmado
na Superliga 18/19, o clube
visa agora estruturar um time
competitivo e capaz de ascender no maior torneio de vôlei do
mundo.
Para isso, o início da formatação do grupo contará com
a apresentação de alguns atle-

Primeira parcela
vence no dia
10 de julho

SÉRIE C DO BRASILEIRO

FASE SEMIFINAL

Da Assessoria

das ao Cadastro Imobiliário.
"Eventuais acréscimos de área
serão considerados para o
cálculo do valor do imposto",
ressalta.
Simultaneamente a entrega
dos boletos, a Prefeitura fará
a atualização cadastral imobiliária e dos proprietários. Os
endereços dos pontos de apoio
para quem precisar imprimir
os boletos, constarão do próprio documento e também no
site da Prefeitura.
A entrega dos boletos e o
sistema de impressão pelo site
estarão disponíveis na segunda
quinzena de junho.

tas que continuarão vestindo a
camisa do clube. Entre eles estão
o ponteiro Jailton Leal da Silva
Junior, Peron e o central Thales
de Souza Falcão.
Já o acreano Thales, destacou
o apoio que recebeu durante a
sua carreira no Caramuru como
um dos motivadores na renovação. “É uma casa na qual sempre
tive as portas abertas e isso faz
com que tenha o prazer de vestir
essa camisa”, frisou.

O Operário Ferroviário
venceu o Luverdense-MT, no
domingo (10), por 3 a 2 no
Campeonato Brasileiro da Série
C. O jogo aconteceu no Estádio
Germano Krüger e foi válido
pela nona rodada da primeira
fase. Com a vitória, o alvinegro
chega a 17 pontos e está em
segundo no Grupo B.
O time mato-grossense
abriu o placar aos quatro minutos da primeira etapa, com gol
de Cleberson Tiarinha. O Fantasma empatou aos 12 minutos,
quando Cleyton cobrou escanteio e Sosa cabeceou para o gol.
Ainda na primeira etapa, Paulo
Rene marcou e colocou o Luverdense na frente novamente.
A virada do Operário aconteceu no segundo tempo. Aos
29 minutos, Xuxa aproveitou a
sobra de bola na área e deixou
tudo igual. E aos 48 minutos,

Com a vitória, Operário ocupa a vice-liderança
Cleyton cobrou escanteio e Erick
cabeceou para o gol e garantiu a
vitória do alvinegro.
O Fantasma iniciou a partida
com Simão, Léo, Alisson, Sosa,
Peixoto, Erick, Índio, Robinho, Lucas Batatinha, Cleyton
e Vinicius. No segundo tempo,
entraram Erick, Quirino e Xuxa

para saída de Léo, Vinicius e
Alisson.
Durante a entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão
avaliou o desempenho da equipe
no primeiro turno. “O balanço é
extremamente positivo. Chegamos a 17 pontos jogando contra grandes equipes. Enfrentar

essas equipes de igual para igual
é motivo de satisfação. Não tem
vida fácil na Série C, então,
chegar a essa pontuação no primeiro turno de uma competição
deste nível nos deixa contentes e
acredito que o torcedor também
está satisfeito com o resultado
de hoje.”
O Operário volta a jogar pela
Série C do Brasileiro no sábado
(16) contra o Volta Redonda-RJ,
às 18horas Estádio Raulino
de Oliveira. A rodada abre o
segundo turno da primeira fase
da competição.
Paranaense Sub-19
O alvinegro de Vila Oficinas venceu o Atlético-PR, no
sábado (9), em casa, por 1 a
0 no Campeonato Paranaense
Sub-19. João Vitor marcou o gol
do Fantasma no segundo tempo.
O próximo jogo da equipe na
competição de base é contra o
Coritiba fora de casa.

FASE REGIONAL DOS JAPS

Handebol feminino de Castro traz ouro
Divulgação

Da Assessoria
A equipe feminina de handebol de Castro conquistou, no
último final de semana, medalha
de ouro na 61ª edição dos Jogos
Abertos do Paraná (JAPs), fase
regional, divisão B, que aconteceu
em Tibagi. Foram três dias de
disputas, pois a categoria contou
com apenas dois times inscritos:
Castro e Telêmaco Borba.
As equipes se enfrentaram
mais de uma vez e deram um show
em quadra, fazendo com que cada
partida fosse emocionante, No
primeiro jogo, Telêmaco Borba
venceu por 15 a 9. Já no segundo

Castro levou a melhor e venceu a rival de Telêmaco Borba
confronto, Castro levou a melhor
e garantiu a vitória por 28 a 19,
forçando assim a terceira partida,
que aconteceu no último domingo

(10).
Além de ter jogado duas vezes,
as equipes são velhas rivais, o que
deixou o duelo, ainda mais eletri-

zante. Pouco mais de uma hora
de jogo, o placar final favoreceu
as castrenses: 13 a 7. As meninas
comemoram o título, garantindo o
troféu e a vaga para a fase final,
que acontece em Coronel Vivida,
de 17 a 23 de agosto.
O técnico da equipe, Diclei
Iank, contou que para chegar ao
título, o jogo foi muito bem analisado. "Conseguimos jogar com
o erro de nossas adversárias.
Nossa delegação viajou ciente das
dificuldades que enfrentaríamos,
pois Telêmaco Borba tem um
grupo muito forte. Agora iremos
retomar os treinos e focar na fase
final", disse.
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EM CARAMBEÍ

Divulgação / PG1

Digital Agro 2018
apresenta temas que
conectam o campo
São esperados
produtores,
acadêmicos e
profissionais
da área
Da Assessoria
Robótica, automação, nanotecnologia, Internet das Coisas, Big Data e sistemas em
rede são alguns dos temas que
serão abordados durante a mais
expressiva feira de tecnologia
agropecuária do Brasil, a Digital Agro. O evento acontece
nos dias 13 e 14 de junho, em
Carambeí (PR), e espera reunir
um público composto por produtores rurais, acadêmicos e
profissionais da área.
A digitalização do campo traz

técnicas inovadoras de precisão
que auxiliam na gestão e permitem tomadas de decisão mais
assertivas. A possibilidade de
visualizar e integrar dados resulta
em mais eficiência e oportunidades de crescimento, enquanto a
conectividade possibilita a criação de redes inteligentes que
permitem a rastreabilidade e o
monitoramento remoto dos processos produtivos.
Essas são tendências que
têm grande influência e um forte
impacto sobre as atividades no
campo. Por isso, a feira conta
com dois dias de programação
contemplando palestras, discussões e práticas. Dividido em quatro painéis, o evento neste ano
abordará temas como a Agricultura e Pecuária 4.0, Megatendências e Inovação e Tecnologia
do Futuro para o Agronegócio.
A programação conta com

nomes como o do estudioso em
inovação e tecnologia digital, Gil
Giardelli, e do especialista em
riscos e oportunidades da digitalização, Carlos Ortiz. Também
estarão presentes o especialista
em segurança da informação
Paulo Pagliusi; o consultor de
inovação Luis Rasquilha; e o líder
da divisão de agricultura digital
da IBM Brasil, Luiz Otávio Fonseca. Além deles, os pesquisadores voltados à área animal, Jeff
Bewley e Iran José de Oliveira da
Silva também ocuparão o palco
da Digital Agro.
Os participantes poderão, no
espaço Hall do Futuro, conhecer tecnologias que estão sendo
desenvolvidas. A feira também
será uma oportunidade para ver,
na prática, o funcionamento de
algumas soluções inovadoras.
Os ingressos estão disponíveis
pelo www.digitalagro.com.br.

SISTEMA FIEP

Dirigentes visitam Frísia e Parque
Da Assessoria
Grupo de 30 dirigentes de
Curitiba e Região Metropolitana
de sindicatos filiados ao Sistema
Fiep visitaram, no sábado (09),
a Cooperativa Frísia, em Carambeí, numa inciativa do Sindileite
Paraná, que tem como presidente
executivo, Wilson Thiesen e com
apoio do Sistema Ocepar, da
Fiep, Frísia e Cooptur. Segundo

Thiesen, o objetivo principal é
aproximar mais esses dirigentes
sindicais do sistema cooperativista e mostrar o que representa
o setor para o desenvolvimento
econômico do Paraná.
Os dirigentes, acompanhados
de suas esposas, fizeram uma primeira parada em Ponta Grossa,
onde foram conhecer o processo
de fabricação da farinha Herança
Holandesa, no Moinho de Trigo

da Unium, que reúne as cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal.
Na sequência, foram recebidos no
auditório da Frísia, em Carambeí, pelo presidente da cooperativa, Renato Greidanus, pelo
ex-presidente da Ocepar e diretor da Cooperativas de Turismo
(Cooptur), Dick Carlos de Geus
e pelo coordenador de comunicação social do Sistema Ocepar,
Samuel Z. Milléo.

Alta tecnologia estará à mostra

NA 2ª DIGITAL AGRO

'Brandt' destaca case de recorde
mundial de produtividade de soja
Da Assessoria
A Brandt do Brasil participará do 2º Digital Agro,
iniciativa da Cooperativa
Agroindustrial Frísia com
o apoio da Fundação ABC,
nos dias 13 e 14 de junho de
2018, em Carambeí (PR).
A empresa levará ao evento
a tecnologia utilizada pelo
agricultor norte-americano
Randy Dowdy, que entrou
para a história ao atingir a
excepcional produção de
192,23 sacas de 60 kg de
soja por hectare, batendo o
recorde mundial de produtividade da oleaginosa em
2016. O recorde é mantido
até hoje.
“Esperamos fortalecer
nosso relacionamento com
os agricultores da região e
apresentar as últimas novidades tecnológicas para a
agricultura. Além de apresentar o case de sucesso
do Randy Dowdy. Sua área

de produção recebeu fertilizantes da Brandt, que possuem tecnologias exclusivas
de fornecimento nutricional
para um maior aproveitamento da lavoura”, explica
Cesar Murad, coordenador
de marketing da Brandt do
Brasil.
Durante o 2º Digital
Agro, a Brandt do Brasil
reforçará a tecnologia Smart
System®, utilizada pelo
recordista mundial de produtividade de soja, que faz
com que o estresse causado
por herbicidas nas lavouras
seja reduzido e ainda fornece os nutrientes corretos,
garantindo maior absorção
dos elementos aplicados.
Dessa forma, o agricultor
consegue potencializar a
produtividade e otimizar a
área plantada e os recursos
investidos. Destaque, também, aos produtos Dicamba
e 2-4D, aprovados para o
uso nos Estados Unidos jun-

tamente com os herbicidas
Xtendimax®, Engenia® e
Enlist Duo®.
A Brandt também valoriza o patrocínio de eventos
automobilísticos, como a
NASCAR nos Estados Unidos e a Porsche GT3 Cup
no Brasil. “Preparamos uma
surpresa especial para os
visitantes do 2º Digital Agro.
Levaremos um simulador de
corrida para que todos sintam a emoção de pilotar um
Porsche 911 GT3 Cup. A
Porsche GT3 oferece nas
pistas os mesmos benefícios
da linha de produtos Brandt
nas lavouras: alta performance, precisão, velocidade,
força e tecnologia de ponta”,
destaca Cesar Murad.

Empresa levará
tecnologia utilizada
por americano

CONSEQUÊNCIAS INDESEJADAS

FAEP solicita apoio para
renegociação de dívidas
Da Assessoria
No que pese o caráter justo
de suas reivindicações, a greve
dos caminhoneiros trouxe consequências indesejadas, causando
prejuízo bilionário ao setor
agropecuário brasileiro. Reflexo
desta situação, muitos produtores estão com dificuldades para
honrar seus compromissos em
operações de financiamento de
investimentos contratadas nos
bancos e nas cooperativas de
crédito com recursos repassados
pelo BNDES e equalizadas pelo
Tesouro Nacional.
As instituições financeiras
(com exceção do Banco do Brasil), não vem renegociando as
dívidas de financiamento, mesmo
esta situação estando prevista no
Manual do Crédito Rural (MCR)
do Banco Central, que estabelece nas normativas o direito à
renegociação dos financiamentos
dessa natureza em caso de comprovada incapacidade de pagamento devido à dificuldade de
comercialização dos produtos,
ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das
atividades produtivas.
Diante disso, a FAEP
encaminhou, na segunda-feira
(11), um ofício ao Ministério da
Fazenda, Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Banco Central do Brasil e ao
BNDES, solicitando – em caráter de urgência - apoio para que
a Secretaria do Tesouro Nacional
edite a nova portaria trazendo
ajustes na equalização dos juros
das operações de financiamento
de programas de investimentos
contratadas com recursos repassados pelo BNDES.
Pela regra do Banco Central, os agentes financeiros têm
um percentual já autorizado de
8% da carteira do BNDES em
que pode ser feita prorrogação
na mesma fonte. Porém, desde
janeiro de 2018, com a mudança
da Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) para a Taxa de Longo
Prazo (TLP), as prorrogações
de financiamentos dos programas de investimento com recursos do BNDES estão impedidas
de serem prorrogadas pelas instituições financeiras, pois estão
sem respaldo legal de equalização, mesmo aquelas dentro do
limite previsto de 8%.
Essa situação cria insegurança jurídica junto aos produtores e às instituições financeiras,
afetando a vida de milhares de
famílias que dependem do campo
para garantir sua renda.

Corações apaixonados,
no Dia dos Namorados
Divulgação

Divulgação

Feliz dia dos namorados
para a pessoa que me faz
sentir especial todos os dias
e todas as horas Amo te.

Divulgação

Divulgação

As mais lindas palavras de amor
são ditas no silêncio de um olhar.

Minhas palavras são
incapazes de expressar
todo sentimento que
tenho por você.

De: Kelen
Para: Edenilson

De: Mônica Estevam
Para: Eduardo Estevam

Divulgação

De:Kátia Lourenço
Para: Alessando Bueno

Divulgação

Divulgação

Feliz Dia dos Namorados
meu amor.“Que Deus venha
abençoar cada vez mais
a nossa união e a nossa
família.“Te amo meu eterno
namorado?

Feliz dia dos namorados! E
que o nosso amor continue se
fortalecendo cada vez mais.

De: Daiane Ferreira
Para: Félix Ávila

Então eu te olhei de
longe e percebi que a vida
estava sorrindo para mim.
Eu percebi que minha
felicidade já tinha nome,
sobrenome e endereço
(você). Te amo muito!

De: Isabelli Carneiro
Para: Douglas Silva

De: Ivonete Machado Teixeira
Para :Valdinei Antônio Lazarini
Quero homenagear a
minha namorada esposa
companheira Eveline Laroca por
12 anos de namoro junto que
Deus abençoe muito nossa
relação de todo o coração.

De: Vagner Laroca
Para: Evelina Laroca
Divulgação

Divulgação

Feliz Dia dos Namorados! E
que o nosso amor se torne
cada vez mais forte com
as benção de Deus, e
que o nosso amor seja
para sempre. Te amo.

Quero eternizar o teu sorriso
dentro do meu coração,
quero mandar os ventos
trazer o teu cheiro para todos
os lugares que eu for,
quero trocar as cores do arco
iris pela cor do teus olhos,
não preciso de mais riqueza
nenhuma desse mundo ao
saber que já ganhei o teu
coração. ... Te amo!

De: Willian M. Carneiro
Para: Simone Ap. de Oliveira Machado

De: Bruna Schimansky
Para: Sandro A. Carrilho

Meu eterno namorado..20 anos
vivendo um eterno namoro. Agradeço
a Deus por ter você em mais um dia
dos namorados. Amo você!

De: Thaisy

Para: Marcelo
Divulgação

Divulgação

Se minha vida fosse um
navio, você seria a âncora
que me segura no lugar e
as velas que me levam em
uma bela viagem. Nosso
amor e tão puro e
verdadeiro que Deus nos
deu a prova desse amor,
nossos filhos. Eu Te Amo!

De: Thais Tkaczyk Kopper
Para: Fernando Henrique de Paula

Foi por uma feliz coincidência que
nos encontramos, mas não foi por
acaso que nos casamos, mas sim
pelo amor que compartilhamos.

De: Giselle Ap. Machado Correa
Para: Luis Fernandes Correa

Divulgação

Divulgação

Nunca imaginei que
alguém me faria tão
feliz. Você é especial, me
completa e dá sentido a
minha vida. Amo você.

De: Suelen Franco de Souza
Para: Julio Cesar Larini

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

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
TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.
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 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.
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 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.

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 QUARTOS
Alugo quartos para solteiros e
casais, mensalista, no Grande Hotel.
Já incluso café da manhã e roupa
lavada. Tratar no (42) 3232-4388.

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.

VENDE-SE LOTES
15X35 E 12X35. Morada do Sol.
Telefone: (42) 99964-8673.

VENDO CASAS
Próximo ao bairro Santa Terezinha.
Valores a partir de R$ 120.000,00.
Direto com o proprietário. Telefone
(42) 9 8402-6308.
VENDE SE
3 salas no Edifício Dona Helena. Em
conjunto ou separadamente. Tratar
com Imobiliária Imobiliária Prática.
Telefone: (42) 3233-7100.
VENDE-SE APARTAMENTO
EM PONTA GROSSA
Excelente localização. 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro e
uma vaga de garagem. Ou troca-se
por casa em Castro. Telefone: (42)
99964-8673.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO
À AD SOVINSKI E RAIZER CIA LTDA EPP , torna público que recebeu junto ao IAP, LICENÇA OPERAÇÃO, para extrair Diabásio no
local denominado Fazenda Serra do Facão, Município de Imbaú.
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VENDE-SE LOTE
200 m² - Jardim Bailly. Telefone:
(42) 99964-8673.

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

VENDE SE CELTA
2 portas. Ano 2004. Cor Preta.
Com direção hidráulica e vidro eleétrico. Trava e ar quente. Valor R$
11.700,00. Telefone: (42) 999507215.
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

LAVAMOS SUA ROUPA
Lavamos cobertores e roupas em
geral. Interessados, contatar no
Grande Hotel, pelo fone 3232-4388.

CLASSIFICADOS COM
FOTO, A PARTIR DE R$ 10

SERVENG CIVILSAN S.A.
EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA,

TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU AO IAP A RENOVAÇÃO DE SUA
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 32463/2014, CUJA VIGENCIA É ATÉ
21/11/2018, PARA EXTRAÇÃO DE RIOLITO/ BRITA (DNPM 826.542/2010),
LOCAL TIJUCO PRETO, NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO: VIDAS
BRASILEIRAS
Terça-Feira (12/06)
Gabriela fala com Eliane
sobre Pérola e é solidária à mãe
de Ana. Talíssia se incomoda com
o pedido de Jeremias e Vinícius
apoia a namorada. Bia desiste do
jejum e Pérola afirma que seguirá
o plano para homenagear Ana.
Hugo insiste em sair com Alex sem
que Maria Alice saiba. Todos se
impressionam com a apresentação
musical de Garoto no Le Kebek.
Marcelo pede desculpas a Brigitte.
Depois de falar com Maria Alice,
Rosália decide conversar com Isadora sobre Pérola. Pérola decide
se isolar no depósito da academia
para completar seu jejum.
DEUS SALVE O REI
Terça-Feira (12/06)
Afonso avisa que Catarina só será
coroada após esclarecimento sobre
o desaparecimento do rei Augusto.
Tiago ajuda Selena a descobrir que
Ísis é a responsável pelos cartazes.
Lucrécia abriga Rodolfo e seus
conselheiros em Alcaluz, em troca
do trabalho dos três. Virgílio avisa
a Augusto que Héber aceitou participar do plano para retirá-lo de
Lastrilha. O Conselho de Cália
entende que, pelo tempo de desaparecimento de Augusto, todos
podem considerá-lo como morto.
Catarina diz a Lucíola que destruirá
a mina de Montemor.
ORGULHO E PAIXÃO
Terça-Feira (12/06)
Darcy e Elisabeta se amam.
Fani é hostil com Edmundo. Cecí-

lia conta para Ema sobre o envolvimento entre Edmundo e Fani.
Elisabeta conta para Darcy que
foi demitida do jornal. Edmundo
descobre o que Fani fez contra
Cecília. Ofélia decide ir morar na
Mansão do Parque. Ema questiona
Edmundo sobre seus sentimentos
por Fani. Julieta se comove ao ver
que Aurélio e Ema se reconciliaram e pensa no seu filho. Amélia
lê o diário de Jorge. Ema aconselha Julieta a tentar se entender com
Camilo. Julieta se emociona quando
Aurélio tenta beijá-la. Julieta vai à
casa de Camilo. Josephine procura
Fani.
SEGUNDO SOL
Terça-Feira (12/06)
Ícaro rejeita Laureta, que volta
enfurecida para casa. Luzia e Beto/
Miguel se amam. Manuela confessa a Acácio que não quer que
Ícaro fique com Rosa. Rosa apoia
que Nice trabalhe fora e aconselha
Maura a se entender com Selma.
Valentim discute com a mãe e não
aceita quando Acácio concorda
com Karola. Roberval pede que
Selma se esforce para convencer as
pessoas de seu sofrimento com a
perda de Lourival. Remy faz intriga
sobre Ionan para Doralice. Rochelle
ofende Karen, e Edgar castiga a
filha. Remy tenta convencer Ionan a
sair com ele. Luzia fala de Manuela
e Ícaro para Beto/Miguel. Ícaro se
enfurece com Roberval por ciúmes
de Rosa. Laureta tenta disfarçar
seu interesse em Ícaro para Karola,
que sugere que ela use o rapaz
para encontrar Luzia. Beto/Miguel
revela a Luzia que é Beto Falcão.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

Áries: Boas ideias, você pode se
destacar no trabalho. Bom momento
para fazer novos contatos. Uma
paquera tem tudo para dar certo.

Libra: Graças a Mercúrio, você
vai se expressar com mais facilidade
no trabalho e pode dar um salto
importante na carreira.

Touro: Momento para organizar seus gastos e encontrar novas
maneiras de lucrar. Há boas chances
de conquistar uma promoção.

Escorpião: Bom dia para fazer
algumas mudanças. No trabalho,
é hora de encerrar tudo o que está
pendente.

Gêmeos: Hora de organizar suas
prioridades e tomar a iniciativa para
conseguir o que deseja. Mercúrio traz
boas novas para o seu bolso.

Sagitário: Facilidade para se
entender com os colegas e deve se
destacar ao lidar com tarefas que
precisam da colaboração.

Câncer: Hoje, sua intuição está
afiada e você pode se beneficiar se
prestar atenção aos avisos que ela
envia.

Capricórnio: Concentre-se no
que precisa ser feito, leve suas responsabilidades a sério e pode colher
os frutos do seu empenho.

Leão: Você não vai poupar
esforços para ajudar as pessoas que
queridas. No trabalho, agir em equipe
vai ajudar a atingir seus objetivos.

Aquário: A sorte vai sorrir para
você -- faça uma fezinha. No trabalho, bom momento para marcar reunião ou trocar ideias com colegas.

Virgem: Se anda de olho em
uma promoção, o jeito é mergulhar
no trabalho e mostrar que pode dar
conta das suas responsabilidades.

Peixes: Assuntos domésticos
vão ocupar sua atenção. Ouça sua
intuição e tudo deve se desenrolar
de maneira favorável em casa.
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PÂNICO E TERROR EM JAGUARIAÍVA

Quadrilha estoura duas agências
Divulgação / Policia Militar

Um veículo foi
recuperado,
mas ninguém
foi preso
Da Redação
Pelo menos dez pessoas
participaram na madrugada
de segunda-feira (11), de
assalto a duas agências bancárias de Jaguaraiaíva. A ação
foi registrada por volta das
2h50 e ninguém ficou ferido,
ou tomado como refém. O alvo
foram as agências da Caixa
Econômica Federal e do Itaú.
Um dos veículos utilizados
durante a ação da quadrilha,
foi recuperado. Trata-se de
um Chevrolet Spin que tinha
alerta de furto em Curitiba.
No interior do veículo, os
policiais encontraram um aparelho de radiocomunicador e
vários cartuchos de fuzis e
ainda cédulas de dinheiro. O
Chevrolet Spin foi encontrado

Da Caixa Econômica nada foi roubado pelos assaltantes

Agência do Itaú ficou completamente destruída pelas explosões

abandonado em área rural,
próximo a rodovia PR-151.
Utilizando explosivos para
detonar a porta de entrada,
um dos primeiros alvos foi a
agência da Caixa. Entretanto,
a quadrilha foi surpreendida
pelo sistema de alarme do

banco que disparou e espalhou uma nuvem de fumaça
no local, e isto teria inibido
a ação dos bandidos. A quadrilha então seguiu para a
agência do Itaú, localizada
poucos metros de distância.
Depois de explodir a frente

NO BAIRRO COLÔNIA

NO CANTAGALO

Rapaz é preso por agredir a mãe
Da Redação
No final de semana, um
rapaz foi preso pela polícia
militar de Castro, depois de
ter agredido a sua própria
mãe e ainda destruído vários
objetos da residência.
De acordo com a vítima,
ela teria chegado em casa no
final da tarde de sábado(9),
e encontrado o filho que
é usuário de drogas dormindo. Ao tentar acordá-lo,
foi agredida com palavrões e
os movéis da casa passaram
a ser alvo do agressor enfurecido.
Vizinhos ao perceberem
a confusão e temendo pela

vida da idosa, acionaram a
polícia militar. No momento
em que a equipe policial chegou na residência, o suspeito
fugiu por uma janela lateral
e tentou pular para a casa
vizinha, mas foi alcançado e
impedido pelos policiais.
Ainda de acordo com
o boletim policial, o suspeito também seria o autor
de roubo a mão armada no
bairro Cantagalo, onde no
dia 1º de maio teria levado
uma motocicleta. Na ocasião,
a vítima teria reconhecido o
rapaz como autor do delito.
Diante dos fatos, foi encaminhado para a delegacia para
as medidas cabíveis.

Divulgação / Policia Militar

Jaguariaíva - No sábado (9),
dois rapazes foram presos por
ameaças a pedestres, em Jaguariaíva.
Equipes do 1º Batalhão de
Policia Militar receberam denúncias que dois rapazes estariam a
bordo de um veículo Fiat/Siena e
um deles armado de revólver, ameaçava pedestres na vila Farias.
Já no bairro, a equipe flagrou
um dos elementos que estava
correndo em via pública. Ao ser
abordado, foi encontrado em seu
poder um revólver calibre 38, com

Um dos suspeitos
estaria armado
de um revólver

Dupla é presa com
1 kg de maconha

Traﬁcantes
vendiam drogas
no crédito
Da Assessoria

Prisão foi efetuada no bairro Colônia
Da Redação
Suspeito seria autor de roubo
a mão armada no Cantagalo

Dupla ameaça pedestre e vai presa
numeração suprimida. Minutos
depois, ainda na mesma região,
os policiais encontraram o veículo
que teria sido utilizado na prática
do crime. O condutor apresentava
sintomas de embriaguez e também acabou preso. A dupla foi
encaminhada para a delegacia de
Jaguariaíva, para as devidas providências.

ouvidas pelos moradores mais
próximos que teriam ficado
assustados.
Um carro e um caminhão
que passavam pelo local também foram atingidos por tiros.
Até o fechamento dessa edição, nenhum suspeito de ter
participado do assalto, teria
sido preso.

NO PARANÁ

Divulgação

NA VILA FARIAS

Da Redação

da agência, a quadrilha teria
conseguido roubar dinheiro
dos caixas - a quantia não foi
revelada – e fugido na sequência. Um outro veículo que
ainda não teria sido identificado, também foi utilizado na
ação.

Tiros para o alto
Para evitar a aproximação
de moradores e até mesmo da
polícia local, a quadrilha que
estava fortemente armada com
fuzis e um pesado armamento
de alto poder, fez diversos disparos para o alto. As explosões que destruíram as duas
agências bancárias, foram

Carambeí – Policiais militares de Carambeí prenderam
no sábado (9), por volta das
19 horas, dois rapazes suspeitos no envolvimento com o
comércio de entorpecentes.
A prisão ocorreu no Bairro
Colônia, durante uma abordagem policial de rotina na

região. Ao perceber a chegada
da PM, um dos envolvidos
arremessou a droga em direção ao terreno de uma residência, mas o entorpecente, cerca
de 1 Kg de maconha, acabou
apreendido. Uma motocicleta
Honda CG 150 e um aparelho
celular utilizados pelos elementos também foram apreendidos.

Divulgação

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Armada de faca mulher
ameaça marido em Piraí
Da Assessoria

Arma foi encaminhada
para a delegacia de Jaguariaíva

Piraí do Sul - Polícia Militar foi acionada no domingo (10)
para atender a uma situação de
violência doméstica e ameaça na
rua Antônio F. Neto, no centro
da cidade, por volta de 22h20.
Um casal trocou agressões e a

mulher estava armada com uma
faca fazendo ameaças ao marido,
segundo informou a PM. Bastante alterada e agressiva, a
mulher aparentava estar embriagada, conforme relato da polícia.
Toda a confusão aconteceu na
frente dos filhos do casal, de 2 e
8 anos de idade.

No fim de semana, uma
operação da Denarc (Divisão
de Narcóticos), da Polícia Civil
do Paraná, prendeu 12 pessoas
de uma organização criminosa,
entre elas Karime Dayane Reis
Galdino Stavitski, moradora
da casa onde uma máquina
de cartão foi descoberta. Eles
faziam parte de uma quadrilha de traficantes de drogas
que vendiam ecstasy, cocaína,
maconha e crack, e para isso
utilizavam uma máquina de
cartão de crédito.
O extrato da máquina mostrou parte do faturamento da
quadrilha: nos últimos quatro
meses foram vendidos R$ 16
mil em drogas só pelo cartão.
Mas a polícia suspeita de que
o lucro era bem maior. “Com o
comércio dos entorpecentes a
quadrilha arrecadava por volta
de R$ 2 mil por dia apenas com
cocaína”, explicou a delegada
da Denarc, Camila Ceconello,
responsável pela ação policial.
A investigação que resultou na
prisão desta organização criminosa durou três meses. Neste
período, os policiais do Denarc
descobriram dois locais de
confecção de drogas sintéticas
e cocaína, que eram vendidas
no centro de Curitiba e também
no bairro Batel, um dos mais
nobres da capital paranaense.
A delegada da Denarc conta
que nestes dois lugares foram
encontrados prensa para confecção de tabletes de drogas.
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Casais enamorados
curtem show de Daniel
No último sábado, o romântico cantor Daniel se apresentou no Centro de Eventos de Ponta Grossa em show
beneficente comemorativo aos 52 anos da APAE. Muitos casais curtiram o show em clima de namoro.
Divulgação

Lourival
Schmidt
prestigiou
o show ao
lado da
esposa
Elizabeth
Silveira
Schmidt,
vice-prefeita
de Ponta
Grossa

Divulgação

“Aos interessados cadastrar o
currículo em metodosupera.
com.br/trabalhe-conosco e/
ou envie para o email castro@
metodosupera.com.br assunto:
CV Educador nome ou CV
Consultor de Vendas nome“.
Boa Sorte!

12/06

Andrea e o marido Adriano Comasseto,
presidente da APAE de Ponta Grossa
Divulgação

Divulgação

O casal Oscar Pereira
Júnior e Marian Pereira

O Método Supera Ginástica
para o Cérebro está chegando
em Castro e estamos buscando
profissionais de alta performance para fazer parte do nosso
time.““Perfil Educador:“- Acima
de 20 anos, e “Perfil Consultor
de Vendas:“- Acima de 18 anos.

Thais Tizon e o marido
Aliel Machado, deputado federal

Bruno Alberto, César Murilo
Bueno, Lídio Turmina, Maria
Luisa Silva, Marcia Mariana
Coutinho,Mario Antonio
Wieczoreck, Rayra Franco,
Rosangela Marinho

Divulgação

Divulgação

O casal Jose Bento
e Rosangela Ribas

13/06

Ana Antonia Guedes,
Giovane Iank, Regis Moreno
Rosane Mainardes,
Rosilda Oliveira

Francisco Carlos Jorge e
Josete Mainardes Jorge

