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tarifa da energia elétrica

Ratinho quer barrar aumento

ÚLTIMO ENTERRO FOI EM 1990

O deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) anunciou que pretende
mobilizar as bancadas do PSD e do PSC e outros aliados para barrar
o aumento médio de 15,99% das tarifas da energia elétrica que passa
a valer a partir deste domingo em todo o Paraná. Para o deputado,
o aumento penaliza a sociedade e dificulta a atividade econômica no
estado, diminuindo a geração de emprego e renda.
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ratinho pede a revisão

brasil na copa
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Telão no Bento
levou torcedores
Alívio. Esta foi a sensação de milhares de brasileiros que acompanharam
a segunda participação da
seleção brasileira na Copa do
Mundo, em jogo disputado
na quinta-feira (22) e que
terminou com vitória por 2 a
0 para o time comandado por
Tite, diante da Costa Rica. O
mesmo sentimento foi compartilhado por dezenas de
castrenses que assistiram a
partida no telão instalado na
parte externa do Teatro Bento Mossurunga, em frente a
praça Manoel Ribas. página 7

primeiro DIA Do INVERNO

Sol saúda chegada
da estação mais fria
Em Castro, a manhã ensolarada de quinta-feira (21) marcou o início da estação
mais fria do ano com temperatura relativamente agradável. Mesmo assim, o Parque
Lacustre ficou quase vazio, com pouco menos de dez pessoas se dispondo a fazer
caminhadas. Este foi o caso de Doraci Nascimento, aposentada há três anos, e
que costuma frequentar regularmente o parque. “Primeiro, por recomendação
médica. Agora, já faço isso por puro prazer”, disse, enquanto fazia exercícios
nos equipamentos da academia ao ar livre instalada no parque. Assim como ela,
outras pessoas se espalharam entre os mais de 3.500 metros do parque, e entre
uma corridinha ou até mesmo uma caminhada, saudaram a chegada do inverno. Já
no restante do Paraná, o primeiro dia do inverno começou com o tempo nublado,
com as temperaturas variando entre 8ºC e 26ºC.
página 5

6 km de trecho
Prefeitura de
Carambeí abre
licitação para
pavimentar
Catanduvas
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tripadvisor

Centro Cultural
Castrolanda ganha
Certificado de
Excelência 2018

jogando em casa

Operário pega
o Ypiranga
neste domingo

em piraí do sul

Câmara cria CP para investigar Sandrini
Divulgação
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encaminhado ao 'cadeião'

trativa do Chefe do Executivo,
ligados ao uso de uma das
máquinas da Prefeitura. A
criação da CP teve como base
a denúncia do morador Demário Ferreira, através de ofício
protocolado na última semana
no Legislativo. Sandrini não
foi encontrado para comentar
sobre o processo.
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EIXOS SUSPENSOS

Gritos de socorro alertaram populares e um idoso
de 61 anos acabou preso por
estupro de vulnerável de uma
menor de 13 anos. O caso
foi registrado na quarta-feira
(20), em Ponta Grossa. Na
quinta-feira (21), a Justiça
manteve a prisão do idoso
que foi encaminhado para a
Cadeia Hildebrando de Souza, no núcleo Santa Maria.
O idoso estava no interior
de um veículo junto com a
página 7
menor.
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O Centro Cultural Castrolanda anunciou na sextafeira (22) que ganhou o
Certificado de Excelência do
TripAdvisor®. Em sua oitava
edição, o reconhecimento
homenageia estabelecimentos
que receberam avaliações
excelentes dos viajantes no
TripAdvisor no último ano.
Dentre os ganhadores do
Certificado de Excelência
estão atrações, restaurantes e
acomodações no mundo todo
que sempre proporcionam
uma experiência de qualidade
página 5
aos clientes.

Preso idoso
que abusava
de menor

A Câmara de Vereadores de
Piraí do Sul vai dar continuidade ao processo de investigação
do prefeito municipal José
Carlos Sandrini (PHS). Na
sessão de segunda-feira (18)
foi aprovada a abertura de
uma Comissão Processante
(CP) para averiguar supostos
atos de improbidade adminis-

cpi pode levar o prefeito José Carlos Sandrini a julgamento

A Comissão Mista, formada por deputados e senadores,
aprovou nesta terça-feira (19) o relatório da Medida Provisória
(MP) 833/18 que isenta o pagamento de pedágio, por parte dos
caminhoneiros, em todo o território nacional, para caminhões
página 3
que trafegam sem cargas e com eixos suspensos.
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EDITORIAL

O FRIO QUE AQUECE
Dividindo opiniões, gostos e até mesmo o cobertor, o inverno chegou definitivamente nesta quinta-feira. Há quem
prefira o frio, mas também existem aqueles que o detestam. Junto ao calor de uma lareira, nada como degustar um
chocolate quente, ou até mesmo um bom vinho. Entretanto, essa época também é de solidariedade aos mais carentes
- especialmente crianças, que sofrem. Desprovidas de agasalhos e até de alimentos, batem a nossa porta. É a hora de
olharmos para dentro de nós mesmos e ainda no interior de nossos guarda-roupas, se acaso não existe aquela peça que
já não nos serve mais. Um cachecol, blusa ou uma jaqueta que já está fora de moda. Com certeza, qualquer um desses
itens, irá cair como uma ‘luva’ e fará o inverno ser menos rigoroso para quem mais necessita.

Como evitar a alienação
parental durante o divórcio

* Paulo Akiyama

O processo de divórcio muitas
vezes pode se tornar algo conflituosamente estressante e traumático para
todos os membros da família, em especial para as crianças e adolescentes.
É sempre bom lembrar aos pais para
evitarem discussões e brigas na frente
dos filhos, pois a ruptura conjugal por si
só já traz grandes mudanças, e as eventuais brigas e discussões em frente aos
filhos lhes proporcionarão lembranças
emocionais prejudiciais ao desenvolvimento dos mesmos.
A separação do núcleo familiar pode
ser agravada com a disputa da guarda
dos filhos, questões financeiras e patrimoniais e sentimentos pessoais por parte
dos envolvidos. Esse é o momento para
os pais pensarem com calma ao tomarem novas decisões a fim de buscarem
os meios de adaptação necessários tanto
para os filhos quanto para si mesmos,
principalmente por também estarem em
um processo de transição de nova formatação de vida e convivência familiar.
A forma como os pais lidam com
essas questões influenciam diretamente
como os filhos se adaptarão a nova realidade familiar.
Evitar envolver a prole nas disputas
do casal é a melhor maneira de não prejudicar lhes psicologicamente, em especial ao desenvolvimento dos mesmos.
Especialistas da psicologia ressaltam
que o despreparo dos pais em situações
como essa, principalmente se tratando
de alienação parental, provoca graves
consequências na formação emocional e
social dos filhos.
A alienação parental encontra-se
prevista na Lei n.º 12.318/2010, e
descrito as formas de tal prática no
parágrafo único do art. 2º, bem como,
no caput do mesmo artigo considerada o
ato de alienação parental como qualquer
interferência na formação psicológica da
criança ou adolescente promovida por
um dos seus genitores, avós ou pelos que
tenham sua guarda.
O comportamento dos pais durante
e após o divórcio, pode vir a trazer a total
demolição do instituto família, influenciando na criação de uma nova programação psicológica nas crianças.
Estudos comprovam que as inquie-

tações e insatisfações dos genitores acabam se projetando sobre os filhos, o que
já se considera alienação parental.
Os pais devem se conscientizar que
a parentalidade deve superar a ruptura
conjugal. Seguindo este pensamento, o
Brasil adotou a Oficina de Pais e Filhos,
coordenada pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), visando aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário. Em 2014,
o órgão, recomendou aos Tribunais de
Justiça dos Estados a adoção destas oficinais como política pública e prevenção
de conflitos familiares, disponibilizando
vídeos e apresentações no portal do
CNJ.
As oficinas acontecem uma ou duas
vezes ao mês, com duração de quatro a
seis horas, composta por profissionais
voluntários capacitados para atuar nas
modalidades: pai, mãe, adolescentes e
crianças, a fim de promover a reflexão
acerca do divórcio e parentalidade aos
participantes, explanando as mudanças
da família.
Nossos legisladores também buscam
a saúde psicológica e o desenvolvimento
de filhos de pais separados, vindo a ser
publicada a lei 13.058/2014, incluindo
a guarda compartilhada como sendo o
meio de convivência entre filhos e cônjuges, especialmente quando os pais não
tenham consenso sobre a guarda dos
filhos e ambos estão aptos a exerce-la.
Em 2010, entrou em vigor a Lei
12.318 - Alienação Parental - com o
seguinte fundamento: "Inibir a alienação
parental e atos que dificultem o convívio
entre a criança e seus genitores".
Assim, concluímos que, os pais
devem antes de mais nada, pensarem em
seus filhos, pois o nosso ordenamento
jurídico assim o faz, ou seja, o principio
da proteção da criança e do adolescente
para conviverem com ambos os genitores
de maneira equilibrada. A ruptura conjugal não é sinônimo de ruptura parental.
* Paulo Eduardo Akiyama é formado em Economia e em Direito.
É palestrante, autor de artigos,
sócio do escritório Akiyama
Advogados Associados, atua com
ênfase no direito empresarial e
direito de família.

Carne de frango para a
união europeia: embargo
e consequências?
* Marília M. dos Santos e Alisson M. F. de Andrade
Recentemente, o Brasil foi surpreendido pela decisão da União Europeia
em embargar a carne de frango e, assim,
suspender as importações.
Desde o ano passado, com as
notícias da Operação Carne Fraca e
as delações premiadas realizadas pelos
donos de uma das principais empresas
de carne bovina e frango do país, houve
uma atenção maior para o Brasil com
relação às carnes exportadas para os
países da União Europeia, bem como
para as questões sanitária e comercial.
Mas, o que um embargo da carne
de frango para a União Europeia pode
afetar em nossa rotina?
De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a
receita cambial das exportações brasileiras de carne de frango acumulou alta
de 5,7% em 2017, sendo obtidos US$
7,236 bilhões nos doze meses do ano
passado, frente a US$ 6,848 bilhões
em 2016. E são os pequenos e grandes produtores que criam as aves e, por
isso, são eles os responsáveis por fornecer a carne para as grandes empresas
exportadoras brasileiras.
Com o embargo informado em
meados do mês de abril, há um efeito
em cascata até chegar a nossa casa: da
empresa exportadora que não compra a
carne de frango do produtor, e este, que
está com suas criações abarrotadas,
tenta achar outra forma de desafogar
seus estoques.
Mas, com o embargo da carne
de frango para exportação, a empresa
exportadora estará com o seu estoque
lotado e congelado e não poderá abastecê-lo para não perder o seu produto
e, por consequência, o produtor não
venderá seus frangos que estão nos
criadouros. Com seus estoques lotados, o produtor terá que vender seu
produto, no caso, o frango, para o mercado interno, e, para conseguir vender
em grande quantidade, o preço deverá
diminuir. É a lei da oferta e demanda,
pois, com grande quantidade de frangos, o produtor tem que eliminar o seu
estoque para não haver mais prejuízos.
Então, para o consumidor final
é bom esse embargo informado pela
União Europeia, pois o valor do frango
está mais baixo?
Com o embargo da exportação do
frango, em um primeiro momento, para

o mercado interno, é interessante essa
diminuição do valor do quilo do frango,
mas, com menos produção de frangos,
o produtor não poderá criar mais frangos e assim não ficar com alta demanda
de carne, ficando insustentável; então,
ele irá enxugar seu quadro de funcionários e criará mais desempregos e deixará pessoas sem trabalho.
Com menos produção de frango
pelos produtores, mais à frente, o preço
do frango sofrerá uma alteração, restando assim um aumento significativo
no mercado interno e afetando diretamente em nossas casas.
Para a empresa exportadora, esta
que parará de comprar a carne de frango
do produtor, terá que reduzir também
seu quadro de funcionários, pois não
haverá trabalho para todos, e também,
com isso, aumentará o desemprego.
Então, hoje, como é recente a
notícia do embargo da carne de frango
brasileira, as empresas deram férias
coletivas aos funcionários, esperando
alguma negociação entre o Brasil e os
países da União Europeia.
Portanto, é de suma importância a
exportação de produtos brasileiros, pois
assim aquece a economia e ainda gera
mais empregos para sustentação das
famílias.
Cabe ao Ministro da Agricultura
ter um jogo de cintura e tentar negociar
com a União Europeia e localizar qual
o real motivo do embargo: sanitário ou
comercial?
Tanto um quanto o outro terá
expressão significativa nas exportações da carne de frango brasileira e na
economia que atinge diretamente nos
cidadãos brasileiros, portanto, cabe
ao Brasil localizar os pontos de erros
que fizeram essa tomada de decisão da
União Europeia e consertar os pontos
críticos para não prejudicar ainda mais
as exportações de carne.
* Marília Mendes dos Santos de
Castro: Advogada e Acadêmica do
curso de Ciências Contábeis
da UFMS – Campus de
Três Lagoas/MS.
* Alisson Maxwell Ferreira de
Andrade: Professor do curso de
Administração da UFMS –
Campus de Aquidauana/MS.
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Sandro A.
Carrilho
CHEQUES
Acredito que até seja uma
obrigação da secretária da
Fazenda de um município assinar cheques de pagamentos
inerentes a sua e outras pastas, mas quando a pessoa em
questão é sobrinha do prefeito,
acaba gerando uma montanha
de questionamentos e o pensamento corre longe. Ai vem a
pergunta: Por que a sobrinha
do prefeito?
AJUSTES
A queda nas receitas do
município de Tibagi, registrada
nos últimos meses, vai obrigar
o prefeito Rildo Leonardi a
apertar o cinto e adotar alguns
ajustes já para os próximos
dias. Mas nada relacionado
a redução de expediente e

corte de comissionados. Rildo,
pretende, em um primeiro
momento, otimizar o uso da
frota do município.
CEI DAS ASSINATURAS
Nessa segunda-feira (25) a
Câmara Municipal de Carambeí volta a se reunir para
apreciar e discutir o relatório
final da Comissão especial de
Investigação nº 02 que apura
possível fraude na assinatura
de documento do legislativo.
Pela segunda vez, cinco suplentes estão sendo convocados e
deverão decidir se a investigação continuará. Uma perícia
técnica prelimininar constatou
que duas, das cinco assinaturas
constantes no referido documento, não foram assinadas
por seus responsáveis.
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A Coréia ficou dividida
após a Guerra de (19501953) em Norte e Sul. A
liderança do Norte, Kim
Jong - um, realizou vários
testes nucleares subterrâneos e testou mísseis de
longo alcance. De lá para
cá, nos Estados Unidos fez
surgir a ira da prepotência
e arrogância do presidente
Trump, contra o “botão
nuclear” de Kim Jong - um.
Esta polêmica ganhou destaque internacional e os

impactos psicológicos das
armas militares movimentaram a paz mundial e fizeram
Trump, caminhar com mais
calma, e se encontrar com o
líder norte-coreano em Singapura para fazer o acerto de
encerrar o programa nuclear
bélico da Coréia do Norte.
Será que neste contexto de
guerra, a linha que costura
e prende o botão atômico de
Kim Jong - um, na sua mesa,
e mantém a dinastia Kim é
do “carretel” da China?

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Ao contrário da maioria das pessoas com quem a reportagem do
Página Um conversou na tarde de quinta-feira (21), véspera do jogo
da seleção brasileira com a Costa Rica, Willian Carneiro de Quadros
passeava pela principal rua do comércio de Castro, desfilando com uma
camiseta do Brasil. “Eu acredito numa vitória do Brasil amanhã”, disse
esperançoso. E até arriscou um placar: “Dois a zero para a seleção, com
gols de Felipe Coutinho e Neymar”. E não é que ele acertou!

Está sabendo de algum assunto interessante
e quer colaborar com a reportagem do
Página Um? Mande sua sugestão de
pauta para publicidade@paginaum.com
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24/06 - Dia das Empresas Gráficas / Dia de São João
Dia Internacional do Leite
25/06 - Dia do Imigrante

Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
22/06

Temperatura

Umidade

21 ºC
10 ºC

67%
70%

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.

Sábado
23/06

23

ºC

10 ºC

72%
76%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
24/06

23 ºC
13 ºC

80%
81%

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

Segunda
25/06

16 ºC
10 ºC

82%
85%

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 21/06/2018
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DEPUTADO VAI MOBILIZAR AS BANCADAS DO PSD E PSC
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Ratinho quer barrar aumento da Copel
Divulgação

Luz sobe em
média 15,99%
a partir desse
domingo
O deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) anunciou
que pretende mobilizar as
bancadas do PSD e do PSC
e outros aliados para barrar
o aumento médio de 15,99%
das tarifas da energia elétrica
que passa a valer a partir deste
domingo em todo o Paraná.
Para o deputado, o aumento
penaliza a sociedade e dificulta a atividade econômica no
estado, diminuindo a geração
de emprego e renda.
A estratégia de Ratinho
Júnior é apresentar na sessão
plenária da próxima segundafeira(25), requerimento solicitando à Copel e ao governo
estadual a revisão do reajuste.
O aumento passa a valer

Intenção de Ratinho é pedir a revisão do reajuste

já neste domingo para 4,5
milhões de unidades consumidoras do Paraná. Consumidores residenciais e de
comércios de pequeno porte
terão reajustes de 15,3%. Os

R$ 350 MIL

Aliel conquista
recursos para as
APAEs do Paraná

consumidores industriais e de
estabelecimentos de grande
porte terão elevados em
17,55%.
Segundo o diretor executivo da Associação Brasileira

de Produtores de Proteína
Animal(ABPA), Ricardo Santin, esse reajuste vem em
péssima hora. “A energia é o
insumo básico para praticamente toda cadeia do setor
produtivo e o aumento vai
impactar no aumento dos custos e no produto final”. Ele
explica que no caso dos frigoríficos o problema é ainda maior.
“Os frigoríficos de médio porte
gastam entre R$ 600 mil a R$
800 mil por mês com energia.
Imagine que 17,55% pode
representar algo em torno de
R$ 150 mil a mais na planilha de custos. E na produção
intensiva de aves há a ainda a
necessidade da ambiência, que
nada mais é que a garantia de
conforto térmico para maximização dos resultados. Nesta
época de inverno, principalmente na região Sul onde está
o Paraná, a demanda aumenta
naturalmente, em função da
predominância do frio”, destaca.

NESTA SEXTA-FEIRA EM PG

Pauliki recepcionou Osmar Dias

Ministros do STF dão a entender que é possível
chegar a uma "solução meio-termo", nem lá nem cá e
conceder prisão domiciliar a Lula. Zanin, o advogado
do petista, diz que não pediu isso a ninguém porque
"Lula é inocente e por isso pede o restabelecimento de
sua liberdade plena"
Entre a fofoca do STF e o pedido de Zanin, os
petistas batem cabeça e algumas correntes apontam Haddad como candidato à Presidência e outras,
Jaques Wagner.
Lula pode ser candidato a presidente com medida
cautelar. O criminalista Gustavo Badaró avalia que se
tudo der certo durante o julgamento do dia 26, a cautelar da Segundona do Supremo anulará os efeitos da
lei da Ficha Limpa. Pelo menos até que se concluam
todos os recursos e isso pode acontecer só depois das
eleições.

O MAIS PREPARADO?
Diz a pesquisa do Datafolha, feita nos dias 6 e 7 de junho
de 2018, com 2.824 entrevistas, que Lula é o pré-candidato
que pode salvar a economia do país. 32% citaram o ex-presidente; 15%, Jair Bolsonaro; 8% apostaram em Marina Silva.
Geraldo Alckmin e Ciro Gomes empatam com 7% e Alvaro
Dias fica junto com Henrique Meirelles: 3%.

Divulgação

FIM DO PARAÍSO FISCAL
Desde janeiro deste
ano, a Costa Rica não faz
mais parte da lista de países classificados pelo Brasil como ‘paraísos fiscais’.
Em 2015 a Receita Federal
brasileira iniciou um esforço
pelo acordo que, apesar de
facilitar o investimento e o

Da Assessoria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) comemorou o
empenho de R$ 350 mil para as
Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAEs) do
Paraná. As emendas individuais
tiveram a garantia de pagamento
feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Social na
semana passada. Os recursos
serão usados para a compra de
veículos e equipamentos que vão
contribuir com o trabalho desenvolvido pelas instituições dos
municípios de Ponta Grossa,
Guarapuava, Cruz Machado e
Morretes.
A conquista é um compromisso do parlamentar com as
instituições que, segundo ele,
prestam um serviço essencial
para toda a sociedade. Durante
seu mandato Aliel percorreu
algumas APAEs do Estado e
conheceu de perto o trabalho
desenvolvido, entre elas a unidade de Cruz Machado, onde
se emocionou com a dedicação.
“Estive lá na festa beneficente
em prol da instituição e fiquei
impressionado. A comunidade
toda estava lá, muitos voluntários trabalhando por uma causa
social importante. É um exemplo
para todos nós”, afirmou ele.
Antonio Luiz Szaikoski, um
dos primeiros Apaeanos cruz
machadenses agradeceu a atenção dada pelo parlamentar. “No
início não tínhamos sequer recursos para colocar uma carta no
Correio. Hoje temos uma estrutura mais adequada. Com a ajuda
de empresários e da comunidade
local, conseguimos alguns avanços. Mas toda ajuda é bem-vinda,
por isso agradecemos ao deputado Aliel pela disposição em nos
auxiliar”, destacou Szaikoski.
O Parlamentar também
esteve na APAE de Guarapuava,
que é dividida em duas unidades como explicou a presidente
Marcia Cristina. “Trabalhamos
em duas unidades, a Urbana e a
Rural e atendemos a mais de 400
alunos”, completou. Na unidade
rural está instalado o segundo
maior Centro de Equoterapia
do país. O deputado elegiou
o trabalho realizado. “A estrutura possibilita um atendimento
humanizado, com uma equipe
competente e muito dedicada.
É gratificante ver o carinho que
todos eles tem pelos alunos, que
nos receberam muito bem. São
exemplos como este que nos servem de inspiração pra realizar o
nosso trabalho”, revelou Aliel.

LULA E AS ALTERNATIVAS

comércio bilateral, ainda
não deu frutos. Ter tributação favorecida não ajudava
a Costa Rica na abertura
de oportunidades oficiais de
intercâmbio comercial com o
Brasil. Agora que tudo está
certinho, ainda não há novidades em campo.

O PESO DA GREVE
Depois da greve, a conta. O Paraná ainda sofre efeitos da
paralisação nacional. Leite, frango e hortifrúti têm alta nos preços que chegam a 65%. Alguns exemplos: um dia antes da greve,
o preço da banana caturra era R$ 1,61, hoje, R$ 2,98; o leite
de caixinha, custava R$ 2,51 o litro, passou para R$ 3,40.
A GRANA DA IRMÃ
Osmar Dias e Márcio Pauliki
Da Assessoria
O deputado estadual Marcio Pauliki recepcionou o précandidato ao governo do Paraná,
Osmar Dias, nesta sexta-feira
(22), em Ponta Grossa. Pauliki é um dos responsáveis por
elaborar o plano de governo de
Osmar.
Para discutir pautas e políticas públicas a serem implantadas no estado, Pauliki e Osmar

se reuniram com lideranças da
região. Osmar tem visitado e
percorrido o estado para conversar e debater com lideranças
sociais, econômicas e políticas
de cada região. Esses diálogos
são fundamentais para embasar
o trabalho de elaboração de seu
plano de governo para o estado.
Pré-candidato a deputado
federal, Pauliki também está
dedicado em elaborar projetos
e programas que estimulem a

geração de emprego e renda.
“Para isso é fundamental implantar políticas públicas a partir das
demandas de cada setor. Assim,
temos a oportunidade de atender
os principais anseios da população, gerando renda e emprego
para todos os paranaenses”,
destaca Pauliki.
No sábado, Osmar e Pauliki
estarão também reunidos com
lideranças nas cidades de Prudentópolis e Irati.

CONGRESSO PRECISA APROVÁ-LA

A Comissão Mista, formada
por deputados e senadores,
aprovou nesta terça-feira (19)
o relatório da Medida Provisória
(MP) 833/18 que isenta o pagamento de pedágio, por parte dos
caminhoneiros, em todo o território nacional, para caminhões
que trafegam sem cargas e com
eixos suspensos.
Para o presidente da Comissão, o deputado federal Sandro
Alex (PSD/PR), a MP corrige
possíveis questionamentos jurídicos que impendiam a isenção
da taxa aos caminhoneiros.
“Aprovamos com celeridade o
relatório que confirma a isenção
do pedágio para os eixos suspensos. Essa medida vai beneficiar todos e poderia ter evitado
a greve dos caminhoneiros, pois
esta é uma cobrança indevida”,
explicou.
A matéria aprovada por unanimidade na Comissão Mista vai
agora para votação no plenário da Câmara dos Deputados.
Caso seja aprovada, segue tam-

Divulgação

Deputado Sandro Alex preside a Comissão
bém para análise do plenário do
Senado Federal.
Entenda o caso
Os caminhoneiros pagavam o
valor do pedágio por cada eixo
de pneus que tocam o asfalto.
Para pagar menos, os caminhões
vazios costumam rodar com ao
menos um eixo levantado. A Lei
13.103/15, de autoria do deputado Sandro Alex, conhecida
como “lei dos caminhoneiros”,
já havia definido que esses veículos, quando vazios, não pagariam
pedágio sobre eixos elevados.

para R$ 12,4 milhões no
período. É coisa de família, Zoraidi de Souza Faria
sabe fazer gol na conta corrente.

PROMOTOR POETA
Valmir Soares Santos, promotor de Justiça da 15.ª Promotoria de Justiça Criminal de Brasília, encaminhou curioso
pedido à Justiça. Seu objetivo era pedir a extinção da punição
de um réu acusado de furto, que morreu durante o processo.
Fez isso em verso: “O promotor denunciou / o processo andou
/ a Defensoria Pública peticionou / e a triste notícia da morte
chegou”.
GRANDES RESERVAS

MP dos eixos suspensos vai a plenário
Da Assessoria

A irmã do baixinho teve
renda média mensal de R$
4 mil entre 2014 e 2016,
mesmo assim seu patrimônio saiu dos R$ 649 mil

Mas, a cobrança foi mantida em
algumas rodovias estaduais porque muitos estados ajuizaram
ações e descumpriam a regra,
prejudicando os caminhoneiros.
Com a greve que parou o
país, o governo federal editou a
medida e definiu que a isenção
de pedágio para eixos suspensos vale “em todo o território
nacional”. A regra começou a
vigorar no mesmo dia, no final
de maio. Para que ela não perca
a validade, o Congresso precisa
aprová-la.

Ao contrário do que
muita gente pensa, as
reservas
internacionais
brasileiras não são afetadas pela atuação do BC no
mercado para conter a disparada da cotação do dólar,
a caminho dos R$ 4. As
reservas superaram os US$

380 bilhões pela primeira
vez na história. O patamar,
nunca alcançado durante os
governos petistas, chegou
nesta semana a mais de
US$ 381,8 bilhões. Após
o impeachment de Dilma
Rousseff não passava de
US$ 364,9 bilhões.
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EM PIRAÍ DO SUL

Câmara cria CP
para investigar
prefeito Sandrini
Comissão tem
como base
denúncia
de morador
Da Assessoria
Piraí do Sul - A Câmara de
Vereadores de Piraí do Sul vai
dar continuidade ao processo de
investigação do prefeito municipal José Carlos Sandrini (PHS).
Na sessão de segunda-feira (18)
foi aprovada a abertura de uma
Comissão Processante (CP) para
averiguar supostos atos de improbidade administrativa do Chefe
do Executivo, ligados ao uso de
uma das máquinas da Prefeitura.
A criação da CP teve como
base a denúncia do morador Demário Ferreira, através
de ofício protocolado na última
semana no Legislativo. Após
requerer a abertura da “CPI das
Máquinas” – que concluiu os trabalhos na última semana - o cidadão solicitou a continuidade das
investigações.
“Solicito a instauração de
uma comissão processante de
forma intempestiva, para dar
continuidade aos trabalhos com

JOGANDO EM CASA

Fantasma pega
o Ypiranga
neste domingo
Ponta Grossa - Operário
Ferroviário joga em casa neste
domingo (24) pelo Campeonato
Brasileiro da Série C. O alvinegro recebe o Ypiranga (RS), às
15h30, no Germano Krüger, pela
11ª rodada da primeira fase.
O Fantasma está em segundo
no Grupo B, com 20 pontos, seis
vitórias, dois empates e duas derrotas. Na última rodada, a equipe
de Vila Oficinas venceu o Volta
Redonda (RJ) fora de casa por 1
a 0. Já o Ypiranga ocupa a oitava
colocação, com 13 pontos, quatro vitórias, um empate e cinco
derrotas.
No primeiro turno da Série C,
Operário e Ypiranga se enfrentaram no Colosso da Lagoa em 22
de abril. Na ocasião, o alvinegro
saiu na frente com gol de Quirino, mas o time gaúcho conseguiu a virada por 2 a 1.
Na partida deste domingo,
não poderão atuar o volante Erick
e o meia Xuxa, que cumprem
suspensão. O atacante Schumacher se recupera de uma pancada
nas costas e também não estará
entre os relacionados.

imputação de responsabilidades e
penalidades de acordo com as leis
federais, estaduais e municipais”,
diz o ofício.
A instalação da CP foi aprovada por 5 votos (Vereadores Carlinhos Tropeiro, Samir
Jayme, Paraílio King, Zé Carlos
dos Santos e Dalney Bueno) contra 2 (Maria Olímpia de Almeida
e EdsonStaron). A Comissão terá
três componentes: vereador Samir
Jayme (DEM), presidente; vereador DalneyBueno (PSD) relator;
e vereador Zé Carlos dos Santos
(PSD) membro.
Os integrantes foram escolhidos a partir de sorteio. Ao final do
processo, a comissão processante
pode levar à cassação do mandato
do prefeito municipal, caso sejam
confirmadas as acusações.
Entenda o caso
No mês de abril, a partir
do pedido do morador Demário Ferreira, a Câmara instaurou
uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI), para averiguar
o suposto uso irregular de uma
das máquinas da Prefeitura de
Piraí do Sul, caso noticiado pelo
portal de notícias Correio dos
Campos. O equipamento estaria
prestando serviços a particulares
de maneira ilegal.
Após dois meses de ativida-

des, o órgão confirmou os fatos
levantados pelo informativo (saiba
mais), com indícios de atos de
improbidade do prefeito José
Carlos Sandrini. Como conclusão, a CPI propôs a instalação de
uma comissão processante para
dar continuidade ao julgamento
do atual prefeito.
Como vai funcionar a CP
A Comissão Processante instalada nesta semana terá uma função diferente da CPI. Enquanto
a CPI investigou os fatos, a CP
poderá levar o prefeito a julgamento.
A CP deve iniciar os trabalhos
em cinco dias. O primeiro passo
é notificar o prefeito Sandrini. A
intimação é acompanhada dos
documentos da CPI para que o
investigado possa elaborar a sua
defesa. Após receber a notificação, o Chefe do Executivo terá um
prazo de 10 dias para apresentar
seus argumentos.
Depois de receber a defesa, a
CP deve opinar quanto ao prosseguimento ou arquivamento da
denúncia. Se a investigação continuar, o prefeito será afastado
do cargo e o tema segue para ser
julgado em plenário. Se o Chefe
do Executivo for considerado culpado pelos membros da Câmara,
seu mandato será cassado

TRECHO DE 6 QUILÔMETROS

Prefeitura abre licitação para
pavimentar o Catanduvas
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí publicou no Diário
Oficial do Município, na edição
de quinta-feira (21), edital de
concorrência pública nº 02/2018
para contratação de prestação de
serviços para pavimentação asfáltica da Estrada do Catanduvas.
A licitação está marcada para
o dia 09 de agosto com o valor
máximo de R$ 6.928.664,54
para pavimentar um trecho de 6
quilômetros, a partir do início da
estrada até as proximidades do
‘Bar do Cabelo’. Nesse trecho
as obras serão de construção da
base, drenagem e pavimentação
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). O projeto prevê largura de 7,20 metros
de pavimento, com pontos onde a
largura será maior para dar mais
segurança na trafegabilidade.
O prefeito Osmar Blum
comemorou que mais um importante passo foi dado para solucionar o problema do pavimento da
estrada. “Após a conquista dos
recursos, seguimos para a etapa
mais importante, a licitação para

contratação da empreiteira que
será a responsável pela execução
do projeto. A situação atual é
ruim e agora vamos conseguir um
asfalto de qualidade que a nossa
cidade tanto merece”, disse ele.
Liberação
A solenidade que liberou os
recursos foi realizada no mês de
maio com a presença da governadora, Cida Borghetti e do secretário de Estado da Infraestrutura
e Logística, Abelardo Lupion, que
assinaram a liberação de mais de
R$ 12 milhões a fundo perdido
para o município investir em pavimentação asfáltica.
Na ocasião foram assinadas
as ordens de serviço para o início das obras do Contorno Sul,
investimentos de R$ 5,3 milhões
na pavimentação de 6,3 quilômetros que ligam o bairro AFCB a
Rodovia PR 151, trecho conhecido como Estrada do Areião, e
a liberação da pavimentação das
Ruas Imbuia, Aroeira, Grevilha,
Ébano, Carnaúba E Otávio Martins, no Jardim Eldorado, no Residencial Canaã, com investimentos
de mais de R$ 1,1 milhão.

CP pode levar o prefeito José Carlos Sandrini a julgamento

DO PARANÁ

Sicredi consolida maior
rede de atendimento
Ao fim do mês de maio, o
Sicredi - instituição financeira
cooperativa com mais de 3,7
milhões de associados no
Brasil - se consolidou como
a maior rede de atendimento
do Paraná, totalizando 377
agências no Estado. Além
disso, em mais de 70 municípios paranaenses, o Sicredi é
a única instituição financeira
presente, de acordo com
dados do Banco Central do
Brasil (BCB).
A abrangência em solo
paranaense reflete o crescimento do Sicredi em nível
nacional. A instituição fechou
2017 com crescimento de
20%, alcançando o resultado
de R$ 2,35 bilhões. Para
2018, a previsão de crescimento permanece em 20%,
além de um investimento de
R$ 404 milhões durante o
ano, para abertura de agências e modernização de sistemas.
A crescente expansão do
Sicredi é explicada por alguns
fatores determinantes, como
o foco da instituição em gerar
impacto positivo nas regiões
onde está presente. Os resultados positivos gerados pela
movimentação financeira nas
cooperativas, popularmente
conhecido como sobras,
retornam ao cooperado e, por
consequência, para a comunidade onde ele vive. É o que

a instituição chama de ciclo
virtuoso: o recurso captado
numa praça é reinvestido na
mesma região, dinamizando
a economia local.
“Crescemos porque nossos associados também são
donos do negócio e participam ativamente da gestão,
independente dos recursos
aplicados. Assim, muito além
do lucro, o principal objetivo
de uma instituição financeira
cooperativa é oferecer as
soluções financeiras adequadas para cada necessidade e
fomentar as comunidades nas
quais as cooperativas estão
inseridas”, ressalta o presidente nacional do Sistema
Sicredi e da Central PR/SP/
RJ, Manfred Dasenbrock.
O grande vínculo com a
sociedade explica o crescimento do Sicredi. Um dos
exemplos deste comprometimento é o Programa A União
Faz a Vida, a principal iniciativa de responsabilidade
social da instituição. Atualmente, o Programa, que tem
como objetivo desenvolver
valores de cooperação e
cidadania com crianças e
adolescentes, é desenvolvido
em 126 municípios paranaenses, 471 escolas, com a
participação de aproximadamente 8 mil educadores,
atingindo 65 mil crianças e
adolescentes.

FEIRA DO LIVRO

Show de mágica
anima alunos da
rede municipal
Da Assessoria
Tibagi - Nesta quinta-feira
(21), alunos da rede municipal
de ensino prestigiaram a Feira do
Livro, organizada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura
(SEMEC). O evento contou com
a comercialização de livros infantis e ainda um show com mágico.
Os pais receberam um bilhete
um dia antes da feira com as
opções e os preços dos livros
comercializados. A feira conta
com títulos a partir de R$1,00.
O show com o mágico Felipe
Sauer contagiou e animou os
alunos. Felipe, que já participou
de programas na Record e SBT,
destaca o carinho recebido pela
comunidade escolar que assistiu
ao seu show. "Eu viajo bastante
para eventos e cada lugar é um
carinho diferente. Aqui senti um
carinho especial desde as professoras até os alunos", disse.
A feira estará aberta até as 19
horas, no Auditório da Secretaria
de Educação. Na próxima semana
ela acontece nas escolas do interior, na quarta-feira (27) na Escola
São Bento e na quinta-feira (28)
na Escola David Federmann.
Divulgação / João Pedro Agostinho
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NOVA ESTAÇÃO

Sol marca início do inverno

Doraci Nascimento
se exercitando no parque

Parque Lacustre, quinta-feira pela manhã

Poucas
pessoas
se arriscaram
a caminhadas
no parque
Da Redação
Em Castro, a manhã ensolarada de quinta-feira (21)
marcou o início da estação de
inverno com temperatura até
certo ponto agradável. Mesmo
assim, o parque Lacustre ficou
quase vazio, com pouco menos
de dez pessoas se dispondo
a fazer caminhadas. Este foi
o caso da aposentada Doraci
Nascimento, que costuma frequentar regularmente o parque.
“Primeiro, por recomendação
médica. Agora, já faço isso por
puro prazer”, disse, enquanto

fazia exercícios nos equipamentos da academia ao ar livre
instalada no parque. Bem agasalhadas, outras pessoas se espalharam entre os mais de 3.500
metros do parque, entre uma
corridinha e uma caminhada,
saudando a chegada do inverno.
O primeiro dia do inverno no
Paraná, o tempo ficou nublado,
com as temperaturas variando
entre 8°C e 26°C.
Na sexta (22) as temperaturas sobem um pouco em
todas as regiões, exceto no Sul
onde podem cair ligeiramente.
Uma frente fria de fraca
atividade
aproxima-se
do
Paraná, aumentando as nuvens
na Região Sul, o que favorece
a ocorrência de chuvas fracas
pontuais. No sábado o tempo
fica estável. No domingo outra
frente fria avança pelo Sul do
país, causando instabilidade.
Estão previstas chuvas para

A Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados (DFPC),
com sede em Brasília (DF), deflagrou a Operação Alta Pressão VI
em todas as Regiões Militares do
Brasil no período de 19 a 21 de
junho de 2018. Durante o ano,
várias operações são desencadeadas pela DFPC com o escopo de
fiscalizar o manuseio de produtos
controlados pelo Exército (PCE)
por órgãos com certificado de
registro (CR).
Nas lojas que comercializam
armas e munições, os fiscais militares do Exército analisaram as
notas fiscais de entrada e saída
dos PCE, e verificaram a existência da chamada guia de tráfego
(GT), que se constitui em documento indispensável ao transporte
dos PCE. Além desse trabalho,
fez-se a confrontação dos mapas
de estocagem e de entrada e
saída com os PCE existentes em
depósito na loja.
Nesse contexto, a equipe do
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do 5º Esquadrão
de Cavalaria Mecanizado (SFPC
5º Esqd C Mec ) atuou no âmbito
da 5ª Região Militar (5ª RM).
Cumpriu missões nas cidades de
Siqueira Campos, Santo Antônio
da Platina, Bandeirantes e Ibaiti.
Durante a Operação Alta
Pressão VI, os fiscais militares do
SFPC 5º Esqd C Mec verificaram
a observância ou não dos procedimentos prescritos na legislação
que disciplina a matéria. A esse
respeito, orientaram os lojistas
acerca do ajuste de procedimentos e em alguns casos procederam à autuação e apreensão de
munições por desconformidade
entre o registro no mapa de estocagem e a quantidade existente
na loja. No caso das apreensões
realizadas pelos militares do 5º
Esqd C Mec, durante a Operação
Alta Pressão VI, não houve caracterização de crime. Houve apenas
infração administrativa à luz do
regulamento de Fiscalização de
Produtos Controlados.

Chuvas
No Paraná há entre 40% e
45% de probabilidade de que
o inverno seja menos chuvoso
do que o normal. Segundo o
meteorologista do Simepar,
Cezar Duquia, as chuvas devem
distribuir-se próximas à média
histórica. A maioria dos modelos meteorológicos indica a neutralidade do fenômeno El Niño
durante o inverno. A análise dos
modelos do Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet) sugere
ocorrência de chuvas abaixo da
normalidade no Sul do Brasil.
A base de dados sobre o
inverno paranaense apresenta
baixos volumes de chuvas. As
médias acumuladas mensais
variam de 80 mm a 100 mm

ao longo do Vale do Paranapanema e de 140 mm a 180 mm
no Sudoeste em junho.
Julho costuma ser menos
chuvoso, variando de 40 mm a
50 mm no Norte e de 100 mm
a 140 mm no Sudoeste. Em
agosto, a variação é de 60 mm
a 80 mm no Norte e de 110
mm a 140 mm no Sudoeste.
Em setembro, os volumes
ficam entre 80 mm e 100 mm
numa estreita faixa ao longo da
bacia do médio e alto Paranapanema até uma área de 140
mm a 180 mm no Sudoeste.
Temperaturas
As temperaturas neste
inverno devem seguir a tendência da normalidade, ao contrário
do ano anterior quando ficaram
acima da média, informa Cezar
Duquia.
Os registros históricos
de baixas temperaturas mais

TRIPADVISOR

'ALTA PRESSÃO VI'

5° Esq C Mec
participou de
'operação'

todas as regiões paranaenses
no início da semana, mas o
tempo deve melhorar a partir
de quarta-feira (27).

Geadas
Segundo Cezar Duquia,
durante o inverno, as geadas
são mais frequentes em junho
e julho nas regiões Sul e Central, apesar de alcançarem até
vales ao leste da Serra do Mar.
O Simepar e o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) mantêm o serviço gratuito Alerta
Geada, que emite previsões
com antecedência de 48 e 24
horas.
Ao receberem as mensagens
em tempo hábil, os produtores
rurais podem adotar medidas de proteção das lavouras,
reduzindo o risco de perdas

Com Assessoria Simepar*

EM CASTRO

Centro Cultural Castrolanda ganha
Certificado de Excelência 2018
O Centro Cultural Castrolanda anunciou na sexta-feira
(22) que ganhou o Certificado
de Excelência do TripAdvisor®.
Em sua oitava edição, o reconhecimento homenageia estabelecimentos que receberam avaliações
excelentes dos viajantes no TripAdvisor no último ano. Dentre
os ganhadores do Certificado
de Excelência estão atrações,
restaurantes e acomodações no
mundo todo que sempre proporcionam uma experiência de qualidade aos clientes.
O Gerente do Centro Cultural, Rafael Rabbers, afirma com
satisfação que o Certificado de
Excelência comprova que a opção
de investir em assessoria técnica
para qualificar os serviços da
instituição foi uma estratégia
acertada. Isto reflete na melhoria constante do atendimento e
na ampliação de ações a serviço
do público, que a cada ano visita
em maior número as exposições
e eventos promovidos.
“O TripAdvisor tem o prazer
de anunciar os ganhadores do
Certificado de Excelência 2018,
que reconhece experiências e
empresas de turismo que invariavelmente recebem elogios e
altas pontuações no maior site
de viagens do mundo”, declara
Heather Leisman, vice-presidente de marketing do setor,
TripAdvisor. “Com esse prêmio,
homenageamos publicamente os
estabelecimentos que interagem
com clientes e usam os feedbacks recebidos para ajudar viajantes a encontrar e reservar a
viagem perfeita com confiança.”
O Certificado de Excelência
leva em consideração a qualidade, a quantidade e a recenticidade das avaliações enviadas
pelos viajantes do TripAdvisor
em um período de 12 meses.
Para receber o Certificado de
Excelência, os estabelecimentos
devem manter uma pontuação
geral mínima de quatro círculos

expressivos são de Palmas, no
Sul do Estado, onde a temperatura mínima absoluta chegou
a -8,2 oC em junho de 1967,
-8,5 oC em julho de 1963, -8,9
oC em agosto de 1963 e -5,7
oC em setembro de 1964.

agrícolas. Boletins são divulgados pelo Disque Geada (43)
33914500, nas redes sociais
e páginas www.simepar.br e
www.iapar.br. AGRICULTURA
– De acordo com as pesquisadoras em agrometeorologia do
Iapar, Ângela Costa e Heverly
Morais, o trigo semeado em
abril e maio não apresentou
bom desenvolvimento inicial
em muitos locais do Paraná.
Devido à severa seca registrada nesses meses, seu stand
foi desuniforme e houve baixa
germinação das sementes.
No inverno, as chuvas e as
baixas temperaturas favorecem
o desenvolvimento normal da
cultura com boa produtividade.
A cultura que mais sofreu com
a seca foi o milho safrinha,
pois estava na fase crítica de
demanda hídrica, motivo pelo
qual deve apresentar perdas de
produtividade. Neste início de
inverno, o milho está em fase
final de desenvolvimento. Sua
colheita deve ser iniciada em
julho.
Os produtores devem acompanhar o serviço Alerta Geada
a fim de proteger as mudas de
até seis meses no campo e os
viveiros de café. “Esse serviço
também pode ser utilizado por
olericultores, visto que as hortaliças são muito sensíveis às
geadas e devem ser protegidas
mediante a ocorrência dessa
intempérie climática”, afirmam
as pesquisadoras.

Alimentação Escolar foi
tema de oficina regional

Divulgação

Após o evento no auditório da Secretaria de Educação
Da Assessoria

(no total de cinco). Além disso,
eles precisam ter um número
mínimo de avaliações e estar
cadastrados no TripAdvisor por
no mínimo 12 meses.
O Centro Cultural Castrolanda se sente orgulhoso
com esta conquista e agradece a todos os seus visitantes e patrocinadores. As ações
desenvolvidas pela instituição
são uma realização da Associação dos Moradores de Castrolanda, Castrolanda Cooperativa
Agroindustrial e Ministério da
Cultura, com recursos da Lei
Rouanet de Incentivo à Cultura,
Pronac 177531, apoiado pelas
empresas Fertipar, Tetra Pak,
Copel Paraná, Nutron, Arysta,
Alltech, BRDE e Ihara.

aéreas, atrações e restaurantes), o TripAdvisor oferece a
sabedoria de outros viajantes
para ajudar as pessoas a decidir
onde ficar, qual voo pegar, o que
fazer e onde comer. Além disso,
o TripAdvisor compara preços
em mais de 200 sites de reserva
de hotéis para que os viajantes
encontrem o menor preço para
a acomodação ideal. Os sites
com a marca do TripAdvisor
estão disponíveis em 49 mercados. Juntos, eles formam a
maior comunidade de viagens
do mundo, com 455 milhões de
visitantes únicos mensais** em
busca de aproveitar cada viagem ao máximo. TripAdvisor:
Conheça mais. Reserve melhor.
Boa viagem.

Sobre o TripAdvisor
O TripAdvisor, o maior site
de viagens do mundo*, ajuda
as pessoas a aproveitarem cada
viagem ao máximo. Com mais
de 600 milhões de avaliações e
opiniões sobre a maior seleção
de perfis de viagem do mundo
(aproximadamente 7,5 milhões
de acomodações, companhias

* Fonte: comScore Media
Metrix para os sites
do TripAdvisor,
dados mundiais,
novembro de 2017
* Fonte: registros do
TripAdvisor, média de
visitantes únicos mensais,
3º trimestre de 2017

Profissionais da área de alimentação escolar da Prefeitura
de Castro participaram durante
a semana de encontro com técnicos do Centro Colaborador de
Alimentação e Nutrição Escolar
(Cecane) que auxilia os municípios na execução do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para orientações
sobre questões ligadas a alimentação nos moldes da legislação
vigente. O evento foi realizado
no auditório da Secretaria Municipal de Educação.
Acompanhados do Conselho

de Alimentação Escolar e nutricionistas da secretaria, os técnicos visitaram quatro escolas
de Castro para conhecer como
é feito o trabalho de alimentação escolar, envolvendo a estrutura da escola, de que forma a
comida chega e como é feito o
preparo. A partir das considerações feitas, a Prefeitura vai
elaborar um plano de ação para
melhorar ainda mais as práticas
de alimentação.
De acordo com a nutricionista e agente do Cecane, Aline
Rocha Rodrigues, Castro tem
um trabalho de excelência e qualidade na alimentação escolar.
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NO PARANÁ

Agronegócio deve produzir R$ 66,4 bi
Divulgação

Embora
expressivos, os
números estão
abaixo de 2017

PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA

Paraná vem apresentando maior índice

Da Assessoria*
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)
do Paraná está estimado em
R$ 66,4 bilhões nesta safra
2018. O montante corresponde a 12% do VBP nacional, estimado para R$ 552
bilhões para este ano. O
levantamento com as estimativas foi revelado na terçafeira (19), pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Entre os estados,
o Paraná tem o terceiro maior
VBP do Brasil, atrás apenas
do campeão, Mato Grosso
(R$ 80,89 bilhões) e São
Paulo (R$ 71,6 bilhões).
Embora expressivos, os
números estão abaixo dos
registrados no ano passado.
Em 2017, o VBP nacional
atingiu a marca de R$ 565
bilhões, ou seja, 2,2% a mais
que neste ano. Já o VBP paranaense segue a mesma média
de retração, na casa de 2,3%,
já que em 2017 essa média
chegou a 68,3%.
Entre os setores que compõem o VBP, destaque para a
produção agrícola no Paraná.
As lavouras somaram R$ 41,9
bilhões, o equivalente a mais de
60% da produção no campo,
restando R$ 24,7 bilhões para
a pecuária. No Brasil, a média
da lavoura é ainda maior,
68,3% do VBP, restando R$
31,7% à pecuária.
Dentro desses subitens,
houve uma elevação no ramo
agrícola, com uma alta de 2%,
ante os R$ 41,1 bilhões de
2017. Já a pecuária teve uma

Produção agrícola é destaque

queda de 9,11%, perdendo
R$ 2,5 bilhões, já que no
ano anterior o valor somava
R$ 27,2 bilhões. No Brasil
também houve essa tendência, de alta de 2% nas lavouras e queda na pecuária, que
foi de 6% no Brasil. Todos os
estados brasileiros tiveram
queda na produção pecuária, com exceção do Piauí e
de Roraima, que elevaram
na casa de 1%, e o Acre, que
ficou estável.
Dentro do ramo agrícola, o
destaque negativo no Paraná
foi o milho, com uma queda
de R$ 7,03 bilhões para R$
6,11 bilhões, ou seja, na casa
de 13%. Isso aconteceu porque essa cultura deu espaço
à soja, mais rentável e com
maior solidez. Mesmo com
menor produtividade por hectare, mas com uma área maior
plantada, e valores melhores
na comercialização, o VBP da
soja cresceu 7,5%, ao passar
de R$ 21,3 bilhões para R$
22,9 bilhões.
Assessoria Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento*

CARNE DE FRANGO

Exportações totalizam
R$ 1,6 mi de toneladas
Da Assessoria
As exportações brasileiras de
carne de frango (considerando
todos os produtos, entre in
natura e processados) totalizaram 1,601 milhão de toneladas
entre janeiro e maio deste ano,
conforme levantamentos efetuados pela Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA). O
saldo acumulado pelo setor no
ano foi 8,5% inferior em relação
ao ano passado, quando foram
alcançadas 1,750 milhão de
toneladas.
Em receita, as vendas de
carne de frango alcançaram US$
2,602 bilhões, saldo 12,3%
menor que os US$ 2,966
bilhões registradas nos cinco
primeiros meses de 2017.
Considerando apenas o mês
de maio, houve uma retração de
4,7% nos volumes embarcados,
com 333,2 mil toneladas em
maio deste ano, contra 349,5
mil toneladas no mesmo período
do ano passado. Em receita, as
vendas do quinto mês de 2018
chegaram a US$ 517,6 milhões,
13% inferior aos 594,8 milhões
registrados no ano anterior.

“Os efeitos da paralisação
dos caminhoneiros serão sentidos somente nos levantamentos
realizados em junho, devido à
metodologia de estatísticas de
exportação do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio”, adianta Francisco
Turra, presidente executivo da
ABPA.
O México tem se destacado
pelo crescimento absoluto mais
expressivo entre todos os importadores da carne de frango brasileira. Para lá, foram exportadas
44,8 mil toneladas nos cinco primeiros meses deste ano, 100% a
mais que no ano anterior.
Outro mercado com compras
expressivas é a China. Incrementando suas importações em
12%, o país asiático foi destino
de 179,9 mil toneladas entre
janeiro e maio deste ano.
“Também houve notável
crescimento nos embarques
para Jordânia, Iêmen, África do
Sul, Coreia do Sul e Chile, que
ajudou a reduzir o desempenho
menor registrado em outros
mercados”, explica o diretorexecutivo da ABPA, Ricardo
Santin.

O Paraná vem apresentando
na safra 2018 os maiores índices de produtividade do País
nas culturas da aveia, centeio,
fumo, laranja, milho da primeira safra e triticale, segundo
dados do Levantamento Sistemático de Produção Agrícola
(LSPA), divulgados na terçafeira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
“Devido aos altos índices
de produtividade alcançados,
o Paraná mantém a sua rele-

vância na produção agrícola
nacional, respondendo por
mais de 17% da safra de grãos
do País, mesmo ocupando
apenas 2,3% do território brasileiro”, disse o diretor-presidente do Instituto Paranaense
de Desenvovimento Econômico e Social (Ipardes), Julio
Suzuki Júnior.
Na avaliação do chefe do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura, Marcelo Garrido, o bom desem-

penho paranaense na safra
2018 deve-se especialmente
ao investimento em tecnologia
feito no Estado.
“O clima tem sido menos
favorável na safra 2018 em
relação a anos anteriores, com
falta de chuva no início do
plantio do milho, por exemplo”, afirma o técnico. “O
Estado se manteve no topo da
produtividade nacional com
vários produtos, graças à alta
tecnologia que temos a nosso
favor”, diz Garrido.
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BRASIL X COSTA RICA

Telão no Bento levou torcedores
Fotos Renato de Oliveira

A mesma
estrutura será
montada no
jogo entre
Brasil e Sérvia
Da Redação
Alívio. Esta foi a sensação
de milhares de brasileiros que
acompanharam a segunda participação da seleção brasileira
na Copa do Mundo, em jogo
disputado na quinta-feira (22)
e que terminou com vitória
por 2 a 0 para o time comandado por Tite, diante da Costa
Rica. O mesmo sentimento foi
compartilhado por dezenas de
castrenses que assistiram a
partida no telão instalado na
parte externa do Teatro Bento
Mossurunga, em frente a praça
Manoel Ribas.
Alunos do Colégio Vicente
Machado ocuparam as primeiras cadeiras colocadas pela
secretaria Municipal de Esporte
e Juventude de Castro. Aos
poucos outras pessoas, muitas
delas vestidas de verde amarelo e empunhando a bandeira
brasileira, também passaram a
acompanhar a partida.
O primeiro tempo terminou sem abertura do placar e
apresentou raros momentos de
perigo de gol, principalmente
pelo Brasil que precisava vencer o jogo. Seu José de Souza,
servidor público aposentado,
aproveitou o intervalo do jogo
para sentar em um dos bancos
da praça Manoel Ribas para se
aquecer ao sol. “Tá difícil, mas
tenho esperança que o Brasil ainda vá vencer este jogo”,

A tensão foi substituída por sorrisos de satisfação

disse. Morador do Jardim Pandorf, seu José afirmou que não
sabia que o jogo iria ser transmitido no telão, ali na praça.
“Vim pagar umas continhas e
passar na Caixa quando vi esta
movimentação. Achei muito
bom. Vou continuar torcendo”,
frisou.
O rosto da maioria dos torcedores que acompanhavam o
jogo pelo telão na praça, dava
sinais de tensão e ansiedade.
Um dos momentos de explosão
foi quando aos 34 minutos Neymar caiu na área e o juiz marcou pênalti a favor do Brasil.

A alegria durou poucos segundos, até que o juiz, atendendo
o árbitro de vídeo, anulou o
lance. Parecia que não tinha
jeito mesmo. O jogo atingiu o
tempo regulamentar e muita
gente que estava em frente ao
Teatro Bento Mossurunga já se
preparava para deixar a praça,
quando aos 45.26 minutos,
Felipe Coutinho abriu o marcador jutando uma bola de bico.
Foi uma festa só que tomou
conta do espaço. Enfim, o Brasil venceria, com um magro um
a zero, mas venceria. Aí então
como num ‘ressurgir das cin-

Parceria do Governo
Terminado o jogo, alguns
poucos carros até ensaiaram
uma carreata pelas ruas centrais. Também aos poucos, a
maior parte dos estabelecimentos comerciais que tinham
fechado suas portas durante a
partida, voltaram a atender ao
público.
O telão montado em frente
ao Teatro Bento Mossurunga
em Castro, é uma parceria
entre a secretaria de Esporte e
Turismo do Governo do Estado,
e a prefeitura municipal.

Divulgação

Da Assessoria
Os alunos de vários CMEIs
e escolas municipais de Ponta
Grossa assistiram juntos, na
manhã desta sexta-feira, à partida entre Brasil e Costa Rica,
válida pela segunda rodada da
Copa do Mundo da Rússia. A
vitória sofrida da Seleção Brasileira foi muito comemorada pelas
crianças, que torceram do início
ao fim da partida.
A iniciativa foi tomada pelos
diretores e diretoras das escolas municipais, com o aval da
Secretaria de Educação. A
Escola Municipal Catarina Miró
foi uma das que enfeitaram seus
espaços com as cores verde e
amarela, balões e bandeiras. Ao
longo da Copa, várias atividades
estão sendo realizadas em torno

Todos fizeram questão de vestir o amarelo da seleção
do tema, aproveitando o evento
esportivo para ampliar o conhecimento dos alunos.
Ao longo da partida, na
escola, o andamento da partida
ditou o ânimo das crianças, que
incentivaram muito, mesmo tão
longe da Rússia. Com cornetas,
bandeiras e comemorando cada

lance, aos cantos de “Brasil,
Brasil”, elas foram ao delírio
quando a seleção canarinha abriu
o placar.
Para o diretor da escola,
Michell Augusto Laurindo, a
atividade não é apenas recreativa e de entretenimento, mas
também pedagógica. “Acredita-

mos que, aproveitando a Copa
e fazendo atividades como essa,
deixamos as crianças mais
socializadas umas com as outras
e também com os profissionais
da escola. Assim, fazemos com
que elas gostem ainda mais de
estar aqui, sentindo-se à vontade neste espaço. Gostando
de vir para a escola, isso vai se
refletir também na aprendizagem, este é o principal ganho
de uma atividade como esta”,
acredita.
Além disso, aponta o diretor,
“esta atividade é algo grandioso
para elas, especialmente porque
muitas das crianças não possuem outra oportunidade de uma
socialização como esta, a não ser
dentro da escola, com pipoca,
ambiente decorado, festa, entre
outras coisas”, relata.
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Alunos de Cmeis entraram no embalo
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Gol do Brasil trouxe
a alegria de volta

zas’, Neymar deu cifras finais
ao marcador, confirmando a
vitória da seleção brasileira por
2 a 0.
“Jogo bastante sofrido”,
assim definiu Donizete Ramos
da Silva que trabalha como
pedreiro e assistiu a partida
pelo telão, na praça. “Acho
que, agora, o Brasil toma
jeito”, acreditando que a seleção alcançará novas vitórias.
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(42) 3232-5148
VENDE-SE CELTA
Celta 2 portas, ano 2004, na cor
Preta. Com direção hidráulica e
vidro elétrico. Trava e ar quente.
Valor R$ 11.700,00. Telefone: (42)
9 9950-7215.
VENDO HONDA FIT EX 2016
Vendo Honda Fit Ex 2016, automático, completo, 25000 km, prata, na
garantia, R$ 67.000,00. Telefone:
(42) 99946-7171.

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) 9 9127-9002.
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.
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
3 salas no Edifício Dona Helena. Em
conjunto ou separadamente. Tratar
com Imobiliária Imobiliária Prática.
Telefone: (42) 3233-7100.

A forma mais barata de fazer negócio!
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)
9 9964-8673.

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.

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

ALUGA-SE TERRENO
Para depósito de gás, estacionamento ou outras atividades. Próximo ao Crás da Vila Santa Cruz.
Tratar direto com o proprietário.
Telefone (42) 9 9116-3326.
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.
ALUGO QUARTOS
Alugo quartos para solteiros e
casais, mensalista, no Grande
Hotel. Já incluso café da manhã e
roupa lavada. Tratar no (42) 32324388.
VENDE-SE LOTES
15x35 E 12x35. Morada do Sol.
Telefone: (42) 9 9964-8673.
VENDE-SE LOTE
200 m² - Jardim Bailly. Telefone:
(42) 9 9964-8673.

VENDO CASAS
Próximo ao bairro Santa Terezinha.
Valores a partir de R$ 120.000,00.
Direto com o proprietário. Telefone (42) 9 8402-6308.

BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO USADO
Vendo preço ótimo R$ 7.500,00.
Medindo 80 m². Barracão usado
seminovo. Tratar pelo telefone:
(41) 9 9648-9160.
LAVAMOS SUA ROUPA
Lavamos cobertores e roupas em
geral. Interessados, contatar no
Grande Hotel, pelo fone (42) 32324388.

VAGAS REPRESENTANTES
Masculino e feminino. Agendar
entrevista pelo WhatsApp (42)
99977-4031.

DOIS AMIGOS
Dois
amigos
conversam
sobre as maravilhas do Oriente.
Um deles diz: Quando completei
25 anos de casado, levei minha
mulher ao Japão. Não diga? E o
que pensa fazer quando completarem 50? Volto lá para buscá-la.
CARA OU COROA
O cara maduro, na faixa dos 60
anos de idade, sai com aquela gata
escultural de 25 anos e a leva a um
restaurante cinco estrelas, depois
a uma danceteria, também de primeira, e acabam no melhor motel
da cidade, um dúplex com piscina e
hidro... Depois do bem-bom, para
impressioná-la, dá um lindo anel de
ouro a ela.
Após mais umazinha (graças a
pílula azul), fumando um charuto e
dando um tapa no uísque 12 anos,
ela pergunta:
- Meu amor, você me acha
cara????
E ele responde na hora:
- Querida, na minha idade não
tem jeito: ou é cara ou é coroa!!!!

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
Estado do Paraná
= EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – 20 (VINTE) DIAS = de eventuais
réus em lugar incerto e eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos.
O Doutor NORTON THOMÉ ZARDO, Juiz Substituto da Vara Cível da
Comarca de Castro, Estado do Paraná, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Escrivania do Cível tramitam os autos de USUCAPIÃO, sob nº
0005797-45.2017.8.16.0064, em que é requerente CERÂMICA GOLTZ LTDA. ME e
requeridos Helmar Goltz e Hildegard Brandes Goltz, pela qual a requerente pretende
adquirir o domínio sobre: “O terreno rural situado na Terra Nova Maracanã, sobre a
parte ideal correspondente a 30.250,00 m2, contendo a seguinte confrontação: Estrada
Municipal; terras de Antonio Artur Leiria da Silva s.m. Dirce Leiria da Silva
Sperandio; Luiz Geraldo Goltz e terras de Eduardo Benke”, sendo que mediante o
presente edital CITA os eventuais réus em lugar incerto e eventuais interessados
ausentes, incertos e desconhecidos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contestem a
ação, sob pena de revelia. Consoante disposto no Art. 344 do CPC/15: “SE O RÉU
NÃO CONTESTAR A AÇÃO SERÁ CONSIDERADO REVEL E PRESUMIR-SEÃO VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO
AUTOR”. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e futuramente
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será
publicado na forma da lei, e afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos vinte e
três (23) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, _________
(Cleuza Marlene Resseti Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi
e assino por determinação do MM. Juiz de Direito.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Emp. Juramentada– Portaria nº 02/2016

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO
COMÉRCIO VAREJISTA DE CASTRO
Rua: Benjamin Constant, 22 – Fone: (42) 3232-4441
Email: sintracomvarcas@gmail.com
CEP: 84165-220 – Castro PR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da entidade supra, no uso das suas atribuições legais e
estatuárias, convoca todos os associados quites e em condições de
votar para, em Assembleia Geral Ordinária ser realizada a Rua: Rocha
Pombo n° 93, em Castro – PR, às 18h30min do dia 28 de junho de
2018, deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
a)Leitura e aprovação da ata anterior;
b)Leitura, discussão e votação com parecer do Conselho Fiscal, da
prestação de contas do exercício de 2017;
c)Assuntos gerais.
Outrossim, não havendo na hora indicada, número legal de associados, a Assembleia será realizada no mesmo local, uma hora após,
com qualquer número de presenças.
Júlio Cesar de Oliveira
Presidente

SÁBADO, 23 A 25 DE JUNHO DE 2018
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EM PATRULHAMENTO

PM efetua cinco prisões em Castro
Divulgação Polícia Civil

Objetos
recuperados
foram roubados
em Castro e
Piraí do Sul

NA VILA SANTA CRUZ

Polícia Civil cumpre
mandado de prisão

Da Redação
Entre quinta-feira (21),
e manhã de sexta-feira (22),
policiais militares de Castro
efetuaram cinco prisões de pessoas com envolvimento com o
tráfico de drogas, receptação e
cumpriram mandado judicial.
Por volta das 15 horas,
uma equipe efetuava patrulhamento de rotina na rua Javert
Madureira, próximo a um mercado da região, quando perceberam que uma pessoa ao
avistar a viatura demonstrou
nervosismo. Feita a abordagem, foi encontrado com o
suspeito susbtância análoga a
maconha. Diante desse fato, a
pessoa foi encaminhada para a
3ª Cia da PM para lavratura

NA PR-151

Trio assalta
posto em
Carambeí
Da Redação
Posto de combustíveis localizado à margem da PR-151,
em Carambeí, foi alvo de trio de
assaltantes. A ocorrência foi na
quarta-feira (20), registrada por
imagens do circuito interno de
segurança do local. Um dos elementos estava armado com uma
pistola.
Depois de renderem os funcionários do posto, os assaltantes
levaram dinheiro do caixa, bebidas, essências de narquilé, além
de outros produtos da loja. Para a
polícia militar, as vítimas contaram
que o trio fugiu em um carro que
tomou direção à Ponta Grossa.
Diante desse fato, a polícia militar
realizou patrulhamento por toda a
região, mas não conseguiu localizar os assaltantes.

NO ALVORADA

Moradora tem
casa invadida
Da Redação
Sete pessoas, entre adultos
e crianças, invadiram uma residência no bairro Jardim Alvorada
enquanto a dona do imóvel estava
no trabalho. A ocorrência foi
registrada por volta das 18h50 de
quarta-feira (20) e, para entrar
na casa, o cadeado do portão foi
estourado e teve a porta arrombada. Janelas do imóvel também
foram danificadas e vários móveis
que estavam no interior da residência foram jogados para fora da
casa. Ao ser informada da invasão, a morada entrou em contato
com a polícia militar que foi até o
local. Uma das pessoas que seria
responsável pela invasão, contou
para a polícia que teria orientações para praticar este ato, chegando inclusive a citar nomes.
Diante dos fatos, a proprietária e a pessoa que teria sido
responsável pela invasão, foram
encaminhadas para a delegacia
para prestar esclarecimentos.
Caso apontada como culpada, a
invasora poderá responder pelos
crimes de invasão de domicílio e
dano qualificado.

Adultos e até crianças
participaram da
invasão no bairro

Divulgação

Da Redação

Aparelhos de TV, drogas e balança de precisão foram apreendidos

de Termo Circunstanciado.
Na sexta-feira (22), outras
quatro pessoas também foram
presas com cocaína e balança
de precisão. Policiais da Inteligência da Polícia Militar do
Paraná, estavam em vigilância junto a uma residência
no bairro Nossa Senhora das

Graças, onde diversas pessoas
entravam e saíam do local. A
equipe tratou de fazer abordagem a um elemento que inclusive já tinha mandado de prisão
em aberto por furtos na região
da Terra Nova. Depois disso, a
mesma equipe se deslocou até
o bairro Jardim Alvorada, onde

foram encontrados em uma
outra residência, vários objetos de furto, entre eles uma
TV. Na Colônia Terra Nova,
outros três televisores também
foram recuperados. Todos
esses objetos foram roubados
em Castro e também em Piraí
do Sul.

Investigadores da polícia civil
de Castro prenderam na quartafeira (20) um rapaz pelo crime
de furto qualificado.
A prisão foi registrada por
volta das 14 horas, no bairro
Santa Cruz. De acordo com o
boletim policial, K.C.B foi localizado pelo setor de investigação
e descoberto que tinha em seu
desfavor um mandado de prisão
expedido pela Justiça de Castro.
Agora, ele se encontra na cadeia
pública da cidade.

K. C. B, preso por furto

NO JARDIM ARAUCÁRIA

Preso por populares ao
tentar furtar caminhão
Divulgação

NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Menores infratores são detidos
Divulgação

Da Redação
Na terça-feira (19), dois
menores foram apreendidos
pela polícia civil de Castro,
depois de roubarem um aparelho celular de estabelecimento
comercial localizado no bairro
Nossa Senhora das Graças.
Por volta das 21 horas, uma
equipe da polícia civil estava
em diligência no bairro quando
foi informada que dois rapazes
teriam acabado de praticar um
roubo em um estabelecimento
comercial, usando uma arma
branca e bastante violentos.
De imediato a equipe fez
buscas na região e conseguiu
localizar os dois menores que
estavam nas proximidades do
CRAS. Abordados, foi verificado que se tratavam de dois
adolescentes, um de 17 anos

Moradores perceberam a ação e chamaram a Policía
Da Redação
Duas facas foram as armas utilizadas na prática do crime
e uma menor de 16 anos. Com
os criminosos, a polícia encontrou duas facas e o aparelho
celular que havia sido roubado
do estabelecimento.
Outros crimes
Suspeito de práticas de
outros crimes no mesmo
bairro, os adolescentes foram

encaminhados
para a delegacia de polícia civil, onde foi
lavrado ato infracional.

Suspeitos teriam
praticado outros
crimes no bairro

ENCAMINHADO PARA O 'CADEIÃO'

NO PERPÉTUO SOCORRO

Homem é esfaqueado pelo irmão
Divulgação

Da Redação
Desentendimento
familiar
acabou com uma pessoa esfaqueada no bairro Perpétuo Socorro,
em Castro. O caso foi registrado
na quarta-feira (20) e envolveu
dois irmãos.
Um rapaz de 23 anos conseguiu fugir depois de atingir o próprio irmão de 30 anos com facadas
no pescoço e rosto. De acordo
com a polícia militar, o autor sofre
de problemas mentais.
Equipes do Samu estiveram
na avenida Ronie Cardoso e prestaram os primeiros atendimentos
à vítima que posteriormente foi
encaminhada para a Unidade de

Vítima precisou ser encaminhada para atendimento na UPA
Pronto Atendimento - UPA. Até
o fechamento dessa edição, o

Na quarta-feira (20), uma pessoa foi presa quando tentava furtar
um caminhão em Castro. O rapaz
de 24 anos foi detido por populares
na Avenida Ronie Cardoso, no Jardim Araucária II.
De acordo com a polícia militar, aproveitando momento de descuido do motorista, o rapaz entrou
na cabine do caminhão que estava

com as portas abertas para que
encomendas fossem descarregadas
e tentou dar a partida.
Pessoas que estavam próximas,
perceberam a ação e conseguiram
detê-lo. Tentando escapar, o rapaz
causou danos na cabine do caminhão.
Conforme relatos da própria
polícia, o rapaz de 24 anos já teria
passagens por furto e foi encaminhado para a 43ª DRP.

autor das facadas ainda não teria
sido localizado.

Idoso acusado de estupro
é preso em Ponta Grossa
Da Redação
Gritos de socorro alertaram
populares e um idoso de 61
anos acabou preso por estupro
de vulnerável de uma menor de
13 anos. O caso foi registrado
na quarta-feira (20), em Ponta
Grossa. Na quinta-feira (21),
a Justiça manteve a prisão do
idoso que foi encaminhado para a
Cadeia Hildebrando de Souza, no
núcleo Santa Maria.
O idoso estava no interior de
um veículo junto com a menor.
Para polícia, a adolescente contou que não conhecia o homem e
que fora abordada por ele na rua,
apresentando-se inclusive como

se fosse uma autoridade policial.
Sentido-se acuada, a menor acabou entrando no veículo. Já dentro do carro, o idoso teria tentado
beijá-la e passar a mão em partes
de seu corpo. Mesmo assustada,
a menor gritou por socorro.
Policiais militares foram
acionados e o idoso foi preso.
Também de acordo com a polícia, mesmo que o ato não tenha
sido consumado, o homem de 61
anos irá responder pelo crime de
estupro de vulnerável. Na delegacia, a polícia civil confirmou
que o idoso havia saído da prisão
recentemente, depois de cumprir
31 anos de cadeia por crimes de
estelionato e tráfico de drogas.
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Divulgação

Sábado, 23 a 25 de Junho de 2018

Em ritmo de
parabéns, o
nosso diretor
Sandro
Adriano
Carrilho
aniversariou
nessa
quinta-feira
(21). Parabéns!
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Adriana
Menarim
Gomes e
Wagner G.
Gomes em Isla
Carenero,
Bocas del Toro,
Panamá;
aproveitando
as férias

Também
nesse dia 21,
Marcella e
Anderson
Sumikawa
comemoraram
dez anos de
casados

Bruno

Divulgação

Gusttavo Lima faz único
show em Ponta Grossa

Lançamento do projeto Castro Cidade
da Oportunidade com uma palestra
inesquecível. Na foto o palestrante
Marcos Rossi e Thiago Silvério
Divulgação

Felicitações ao jovem
Chef de Cozinha,
Thiago Agem que
na quinta-feira (21)
comemorou mais
um ano de vida

No sábado (23)
quem recebe
os cumprimentos
é Bruno Todero
(Comunicação
e Marketing-Sicredi).
Parabéns!

Divulgação

Divulgação

Alunos da escola Jahyr Lopes, realizaram um passeio à chácara
Drentina, propriedade do senhor Eduardo Groenwold. Eles foram
recebidos por Eduardo e por Júnior Oliveira, representante da empresa
Agrogea, onde receberam orientações de como é realizada a ordenha
das vacas. A professora Geisy está realizando o projeto Agrinho e visa
conhecer a vida no campo. Os alunos do 2º Ano A ficaram empolgados A bela Najlla Nocera Fadel, filha do prefeito
com o passeio! “Nosso agradecimentos a todos envolvidos".
Moacyr e de Michelle Nocera Fadel, será
Diretora Rosineia e coordenadora Joseane
muito cumprimentada na terça-feira (26)

'Buteco do Gusttavo Lima'.
Será com esse projeto que o cantor, músico e compositor chega
a Ponta Grossa no dia 25 de
julho (quarta-feira), véspera de
feriado da Padroeira da cidade.
A apresentação será no Pavilhão
do Centro de Eventos com a
abertura dos portões a partir das
21 horas. O show está agendado
para as 23h30.
“Gusttavo Lima, natural de
Presidente Olegário (MG), é autodidata e estourou nacionalmente
em 2010 com a música “Inventor
dos Amores”. Ele toca violão,
viola, guitarra, bateria, baixo e
sanfona. Atualmente acumula cerca de 150 composições. Entre os
sucessos mais tocados neste ano
estão “Apelido Carinhoso” e “Eu
vou te buscar”. O show que será
apresentado em Ponta Grossa
tem direção artística do maestro
Pinócchio, produção de Marlus
Marcelus, direção geral de Marcos
Araújo, trabalhos de áudio e vídeo
de Anselmo Troncoso e realização
da ÁudioMix. No repertório, clássicos da música sertaneja.
Com preços iniciando a R$
30, os ingressos já podem ser

22/06

Allyson Franco
Domingo Everaldo Kuhn
Edílson Oliveira
Junior Oliveira Ferreira
Marcio José Bianco
Wagner Guerreiro

23/06

Bia Oliveira
Camila Marchel Gomes
Elaine de F. Ruiz Souta
Francine Gomes
Henrique Aurélio Salgado
Jean Gomes
Sueli Silva

adquiridos na Loja de Ingressos do Shopping Palladium de
Ponta Grossa (Rua Ermelino
de Leão, nº 703, em Olarias),
primeiro piso, ou pela internet
no site www.uningressos.com.
br. O valor pode ser parcelado
nos cartões. Meias-entradas
serão comercializadas de acordo com a legislação vigente no
país. Também estão disponíveis
cadeiras, mesas e camarotes.
Divulgação

24/06

Zinho de Oliveira

25/06

Consuelo Menarim
Bourguignon
Dirce Mirian Pissaia Ribeiro
Helielton Goltz Farias
Jordan Machado
Liane Salomons

26/06

Rayéle Rogoski
Ricardo Hurla
Rodrigo Martins de Oliveira
Silvio Bonawitz

