Na redação : R$ 3,00

Diretor / Editor: Sandro Adriano Carrilho

requião descumpre decisão

Castro-PR, Sexta-feira, 13 a 16 de Julho de 2018 * Ano XXVIII *

entra em agência com cavalo
Divulgação

O TRE multou mais uma vez o senador Roberto Requião (PMDB)
por uso ilegal de páginas na internet. Requião foi condenado a pagar
R$ 20 mil por dia por desrespeitar uma decisão da Justiça. página 3
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amistoso internacional
Divulgação / José Tramontin

Divulgação

Vídeo distribuído pelas redes sociais bombou nas últimas horas em
Carambeí. As imagens feitas por um dos clientes do Banco do Brasil
página 7
mostram um rapaz entrando na agência a cavalo.

Operário Ferroviário venceu o River Plate, do Uruguai, em amistoso
internacional, na noite dessa terça-feira (10), no Estádio Germano
página 5
Krüger. A competição levou o nome de Taça Alegra.

ARAPOTIENSE ATUOU COMO INTÉRPRETE no salvamento de meninos

Divulgação / Rede Social

Divulgação / Rede Social

A voz que ecoou na Tailândia

treinador e os doze meninos que estiveram presos na caverna

tatiane Araújo foi voluntária

Intérprete voluntária de militares americanos durante o resgate dos 12 meninos, integrantes de um time de futebol, e do técnico deles, presos por mais de duas
semanas em uma caverna na Tailândia, a arapotiense Tatiane Araújo teve a sua participação destacada na operação. Enquanto militares ajudavam nos estudos
da caverna e da logística para o resgate, Tatiane trabalhou na tradução das entrevistas dos americanos à imprensa tailandesa. “Eu me senti assim, um pouco útil
nesse trabalho e só o fato de você estar servindo nessa hora de dificuldade, ou seja, é a hora que eles mais precisavam, eu estava lá.			
página 4
Divulgação / Arquivo P1

COMERCIANTE DO ANO

em castro

Lino Lopes se emociona
ao ser 'homenageado'

IPTU já
começa a ser
entregue
página 5

Divulgação / Marcia Ferraz

PELO PR

Ricardo Barros
se coloca como
pré-candidato
a presidente

EM PIRAÍ DO SUL

Divulgação

lino lopes recebeu o prêmio de Marioli Simão presidente do Sindicastro

O deputado federal Ricardo
Barros anunciou na noite de
quarta-feira (11), na tribuna
da Câmara dos Deputados,
que colocou seu nome a disposição do seu partido como
pré-candidato à presidente da
República. O assuntou repercutiu no meio político. página 3

por muita emoção. Indicado
como ‘Comerciante do Ano’,
pela classe empresarial local, o
evento teve presença dos mais
variados setores da economia

em arapoti
Divulgação / Bem Paraná

deputado Ricardo Barros

A noite de homenagens ao
empresário castrense Lino Cesar Castanho Lopes em jantar
festivo na terça-feira (10), no
Hotel Buganville, foi marcada

de Castro. Nesta sexta-feira
(13), Lino Lopes irá também
receber nova premiação - troféu ‘Guerreiro do Comércio’,
em Curitiba.
página 5

Vereador é denunciado pelo
MPPR por distribuição
de 'kits' para churrasco página 3

CP notifica Sandrini que tem
10 dias para se defender
A Comissão Processante (CP) da Câmara de Piraí do
Sul, instalada para averiguar supostos atos de improbidade
administrativa do Poder Executivo, ligados ao uso de uma
das máquinas da Prefeitura, notificou nesta quinta-feira (12)
o prefeito José Carlos Sandrini (PHS).
A intimação da abertura da CP foi acompanhada dos
documentos da 'CPI das Máquinas'. O prefeito terá dez
dias – que passam a contar a partir de sexta-feira (13) para apresentar seus argumentos de defesa.
página 4

Comissão de Educação entrega
Carta Compromisso à Álvaro Dias
página 3
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EDITORIAL

Informe Publicitário

NA PORTA DO
CONTRIBUINTE
Este ano, a prefeitura de Castro adotou nova medida
em relação a entrega do carnê relativo ao imposto aos
contribuintes, com certo atraso. O IPTU, agora será
entregue diretamente na residência do morador. Caso o
contribuinte não tenha recebido o carnê em sua casa,
poderá, ainda, imprimir o boleto através de site específico da prefeitura. Uma forma encontrada para evitar o
alto índice de inadimplência. Com o carnê batendo a sua
porta, o morador não terá desculpas para não cumprir
com sua obrigação e pagar em dia a parte que lhe cabe.
Com isso, ganha o município e o próprio contribuinte que
poderá cobrar melhorias na sua cidade, no seu bairro.
Afinal, ele ‘contribuiu’ para esse fim.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

LEÃO DO IAPÓ LEMBRA
RESULTADO DO CONCURSO NACIONAL
REALIZADO PELO LIONS DE CASTRO

O milagre da intercooperação
dos Campos Gerais do Paraná. Há
parcerias no processamento de carnes, lácteos, grãos e cereais. Com as
sedes administrativas em um raio de
100 quilômetros, as cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal beneficiam,
juntas, as produções de leite, trigo e
suínos de 4.500 cooperados.
Seguindo o exemplo das cooperativas centrais, que recebem, processam
e comercializam a produção de várias
singulares, os holandeses dos Campos
Gerais reinventam, ou resgatam, com
maestria, o cooperativismo da intercooperação. As três cooperativas somam
4,8 mil funcionários e um faturamento
de R$ 6,5 bilhões em 2017. Neste
modelo, não há necessidade de se criar
uma central. Apenas uma gestão executiva da agroindústria, preservando
assim a identidade das singulares e sua
relação com o quadro social.
Duas premissas ou questionamentos básicos levaram essas cooperativas
a decidir pela intercooperação. Primeiro porque é preciso transformar e
adicionar valor à produção primária.
Segundo, porque enfim entenderam
que não vale a pena construir uma
indústria sozinho, para operar muitas
vezes à meia carga, se é possível viabilizar o negócio com escala, diluir custo
e risco, na união com outras cooperativas. Além de industrializar a produção dos cooperados, essas unidades
industriais processam e embalam a
produção para outras marcas. Uma
prestação de serviço que afere uma
nova receita para as cooperativas, a
partir do investimento industrial.
Surge um novo cooperativismo,
das cooperativas da nova geração.
Porque já não basta produzir. É preciso industrializar. É preciso cooperar.
É o momento e o mundo da intercooperação. De pequenos produtores
que fazem um grande negócio. Com
um potencial multiplicador quase que
imensurável, a considerar as mais de
6.500 cooperativas registradas no
sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) no país, de 13
ramos, com 371 mil funcionários e
13,2 milhões de cooperados. Somente
as cooperativas do agronegócio faturaram juntas R$ 200 bilhões, em 2017.
* Giovani Ferreira é coordenador
da Pós-Graduação em
Inovação e Gestão
Estratégica no Agronegócio da
Universidade Positivo (UP).

13/07 - Dia do Engenheiro de Saneamento
Dia Mundial do Rock / Dia do Cantor
14/07 - Dia da Liberdade de Pensamento
Dia do Propagandista de Laboratório
15/07 - Dia Nacional dos Clubes / Dia dos Homens
16/07 - Dia do Comerciante

REQUIÃO
Até esta sexta-feira (15),
data da publicação da decisão,
a multa para Roberto Requião
(MDB) e sua coligação já
chega a R$ 360 mil. Simplesmente porque o senador usou
de forma ilegal as páginas na
internet. O todo poderoso, que
deveria dar exemplo, agora vai
ter que pagar essa conta!
PRESIDENTE
Depois de Alvaro Dias

O Lions Clube da cidade
de Castro foi o quartel-general do VII Concurso Nacional de Boletins e Revistas.
Na linha do regulamento
foram classificados os três
melhores boletins do Brasil.
Em primeiro lugar, Leão de
Alumínio, do Lions Clube
de Poços de Caldas, Minas
Gerais. Segundo lugar, Jaula
Aberta, do Lions Clube da

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NO COMÉRCIO VAREJISTA DE CASTRO
Rua: Benjamin Constant, 22 CEP: 84165-220 – Castro-PR
e-mail: sintracomvarcas@gmail.com
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Entidade supra, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, convoca todos os associados quites em condição de
votar, para em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada a Rua:
Rocha Pombo n° 93 em Castro-PR, às 18h30min do dia 20 de Julho
de 2018, deliberem o seguinte:
- Mudança estatutária correspondente alteração do endereço da
sede do Sindicato;
Outrossim, não havendo na hora indicada número legal de associados, a Assembleia será realizada no mesmo local após uma hora.
Castro, 20 de Julho de 2018
JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA
Presidente
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cidade de Bauru Norte. Em
terceiro lugar, Leão Feroz, do
Lions Clube Rio de Janeiro Madureira. São palavras do
secretário Jomar da Cruz
Vieira: “Sabemos dos sacrifícios que têm os clubes em
editar um boletim, para nós
foi muito gratificante e por
isso agradecemos a presença
de todos os boletins que concorreram".

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

EXEMPLO
Pode ser mais que obrigação, mas o fato do vereador
levar ao seu eleitor a sua atuação como legislador, é digno
de aplauso e coragem nos
dias de hoje, principalmente
porque muitos não sabem
qual o seu verdadeiro papel
na Câmara Municipal. Rafael
Rabbers, vereador por Castro,
se propôs a isso ao divulgar
nas redes sociais o seu trabalho no primeiro semestre de
2018, e já criou ciumeira!
NADA EXEMPLAR
O que não é digno e deve
ser extirpado da face da terra,
são exemplos como o de um
vereador de Arapoti que para
ganhar vantagens destinou aos
seus 'amigos eleitores' kits para
churasco em troca de votos.
Agora está pagando a conta. O
MPPR, por meio da Promotoria
Eleitoral da 164ª Zona Eleitoral
da comarca, já o denunciou!

* Giovani Ferreira
No mundo moderno e globalizado
do agronegócio e do cooperativismo
também é preciso ser mais eficiente
e competitivo. Diluir custos e ampliar
as margens como forma de remunerar
melhor a atividade, seja ela comércio,
produto ou serviço, de qualquer que
seja a natureza do negócio. Até aqui,
nada de novo. A receita é simples e
continua sendo a mesma desde o início da humanidade. O desafio está em
como fazer, como seguir a regra, colocar a teoria em prática.
A tecnologia tem sido uma aliada
fundamental, seja na operação ou
gestão do negócio, do agronegócio
ou então das cooperativas. Idem para
as técnicas e modelos de governança
e compliance, empreendedorismo e
inovação, que trazem contribuição
importante do ponto de vista de inteligência. Mas como conectar tudo isso,
implantar uma solução 360º, criar um
ecossistema com sinergia, de pessoas
e processos, capaz de propor, elaborar
e executar, de forma rápida, prática e
objetiva?
Mais uma vez, é hora de aprender.
E, neste caso, nesta análise, com as
cooperativas, em especial as agropecuárias. Seguindo premissas básicas
e de conceitos na composição do sistema, as cooperativas Brasil afora têm
experimentado, e gostado, cada vez
mais, dos projetos de intercooperação. Negócios nos quais duas ou mais
cooperativas singulares se unem em
prol de um interesse comum, na linha
“juntas somos mais” ou "juntas somos
mais fortes”. Os principais e maiores
cases estão na agroindústria, embora
haja experiências em outros ramos do
cooperativismo.
Foi-se o tempo, por exemplo, em
que cada cooperativa de uma região
produtora de leite ou trigo tinha sua
própria e exclusiva indústria de processamento. A união para construir
uma única unidade de beneficiamento,
com capacidade para receber e processar a produção dos cooperados de
todas cooperativas, digamos sócias
no investimento, customiza recursos,
humanos e financeiros, na implantação
e operação. Ao mesmo tempo em que
maximiza resultados e margens, além
de diluir riscos e tornar o negócio
mais eficiente e competitivo de ponta a
ponta - da produção ao mercado, passando pela indústria e distribuição.
Um dos principais polos de intercooperação do Brasil está na região
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(PODE) que já tem pavimentada a sua candidatura
à presidência da República,
agora é Ricardo Barros (PR)
que colocou o seu nome para
ser sabatinado pelo seu partido. Em meio a tantas figuras
carimbadas, Barros pode ser
uma saída para esse país, mas
vai ter que convencer muitos,
ainda!
E O SANDRINI?
Alguém precisa dar um
choque de administração no
prefeito de Piraí do Sul, José
Carlos Sandrini (PHS). Ou
está mal assessorado, ou é
ruim mesmo. Será que ele não
vê que está prestes a perder o
seu mandato, antes mesmo de
completar dois anos. Osmar
Rickli (PSDB), em Carambeí,
e Braz Rizzi (DEM), em Arapoti, já sentiram na pele o que
é perder o mandato.
TRANSPORTE E SAÚDE
A situação está tão pesada
em Piraí doSul, que além de
comprar briga ao cancelar o
transporte universitário sem
aviso prévio, o prefeito está
enfrentando duras críticas na
área da saúde. Ontem (12)
mesmo uma mulher reclamava
do hospital da cidade que tinha
apenas um médico para atender uma multidão de gente.
Acabou levando o seu avô que
passava mal a Castro, onde foi
bem atendido na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA).

Novas tecnologias chegam ao campo
* Daniel Zacher
É grande a evolução tecnológica
do mercado agrícola ao longo dos
últimos anos, sobretudo nas áreas de
eletrificação, conectividade e comunicação à distância. Uma das principais
tendências no setor é o avanço dos
motores elétricos nos diversos sistemas de acionamento de máquinas
e implementos, em substituição aos
mecânicos ou eletro-hidráulicos.
O foco da eletrificação é elevar
a precisão e a flexibilidade dos sistemas, bem como viabilizar novas funcionalidades, que não são possíveis
de atingir com os sistemas tradicionais, como fazer ajustes mais rápidos
de acordo com as variáveis ambientais, receber alertas de erro e monitorar operações por telemetria, entre
diversos outros recursos.
Outra tendência é o avanço de
máquinas totalmente conectadas.
Exemplo disso é um caminhão ou
trator de transbordo canavieiro, que
acompanha em piloto automático uma
colhedora de cana. Além de operar
em velocidade e posição adequadas
para o descarregamento, o veículo
não trafega sobre as raízes, que
sobram dentro e fora da terra, evitando impactos sobre a produtividade
do próximo ciclo.
Coração de todo negócio, a
conectividade proporciona grandes
benefícios para uma fazenda. Com
novas tecnologias que dão acesso em
tempo real a informações da frota em
operação no campo, os produtores
rurais podem tomar decisões com
maior assertividade, como identificar
o momento ideal para iniciar uma
colheita ou semeadura, por exemplo.
Atualmente o agricultor deseja
conectar todos os meios produtivos
de uma fazenda com foco numa ges-

Dia

tão mais apurada dos negócios, que
possibilite aumentar a produtividade e
ampliar a confiabilidade da frota. Em
época de safra, evitar paradas não
programadas significa impedir grandes prejuízos ao agronegócio.
Um dos principais desafios
para o pleno aproveitamento dessas
e outras tecnologias é melhorar a
infraestrutura no Brasil, sobretudo
em telecomunicações extensivas ao
campo. Atualmente a infraestrutura
já representa um obstáculo para a
utilização de tecnologias embarcadas
disponíveis em máquinas, inovações
que poderiam trazer resultados fantásticos para a economia.
Hoje o agronegócio é o carrochefe da economia brasileira, uma
vez que assegura boa parcela do PIB.
Portanto, é fundamental buscar rotas
para o pleno aproveitamento desse
grande ativo brasileiro, a indústria
de máquinas agrícolas, que projeta o
Brasil não somente como importante
parque de máquinas, mas também
como desenvolvedor de máquinas
para a agricultura tropical.
Esses e outros assuntos serão
debatidos durante o 10º Simpósio
SAE BRASIL de Máquinas Agrícolas,
que reunirá lideranças de fabricantes,
montadoras, entidades e consultorias.
Quem tiver interesse pelo assunto está
convidado para o encontro, que será
realizado dia 30 de agosto, na Federação das Indústrias do Rio Grande
do Sul (FIERGS), em Porto Alegre.
* Daniel Zacher é
engenheiro, diretor geral da
Tryber Tecnologia
e chairperson do 10º
Simpósio SAE BRASIL de
Máquinas Agrícolas

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
13/07

Temperatura

17 ºC
1 ºC

Umidade
73%
78%

Tempo ensolarado, com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo.

Sábado
14/07

20

ºC

2 ºC

64%
65%

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Domingo
15/07

22 ºC
5 ºC

70%
73%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
16/07

24 ºC
8 ºC

71%
69%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 12/07/2018

SEXTA-FEIRA, 13 A 16 DE JULHO DE 2018

3

POR DISTRIBUIÇÃO DE 'KITS' PARA CHURRASCO

Vereador de Arapoti é denunciado
Divulgação / Bem Paraná

Fatos foram
apurados
através de
ligações
telefônicas

JUSTIÇA ELEITORAL

Requião descumpre
decisão e é multado
Da Assessoria

Da Assessoria
Em Arapoti, no norte pioneiro, o Ministério Público do
Paraná propôs denúncia contra
o vereador da cidade Giovanne
Aparecido Carneiro (PP) e um
correligionário por crime eleitoral. O MPPR, por meio da
Promotoria Eleitoral da 164ª
Zona Eleitoral da comarca,
sustenta que, nas últimas eleições, em troca de votos, os
denunciados forneceram a eleitores 'kits' com valor estimado
de R$ 150, para a compra
de produtos para churrasco
(carne, carvão e cerveja). O
vereador ainda teria prometido
facilitar o processo de aposentadoria de uma eleitora junto
ao INSS.
Os fatos foram apurados

EM JUNHO

Pauliki entregou
R$ 1 milhão
para 19 cidades
O deputado estadual Marcio Pauliki anunciou durante
o mês de junho um total de
R$ 1 milhão para 19 cidades
do estado. Os recursos foram
conquistados pelo parlamentar
junto ao governo do Paraná. Os
recursos serão destinados para a
compra de veículos para prefeituras e para as Associações de
Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apaes). Com esses recursos, o
deputado já entregou um total
de R$ 22 milhões de repasses a
fundo perdido aos municípios de
sua base eleitoral.
“É preciso pensar na infraestrutura dos municípios. Muitos
não dispõem de orçamento para
renovar a frota, por isso esse
recurso é importante”, aponta
Pauliki. O deputado também
destaca a importância em poder
contribuir com as Apaes dos
municípios.
“As Apaes prestam um serviço imensurável para a sociedade. É preciso estar ao lado de
instituições, como são as Apaes,
que são fundamentais na história
da educação brasileira e paranaense. Muitas vezes, elas precisam de ajuda para continuar e
fortalecer suas ações em prol
da comunidade”, afirma Pauliki.
Além das vans que serão destinadas para as Apaes, Pauliki idealizou o programa Nota Paraná
Solidária, que permite a doação
de notas fiscais sem CPF para
as entidades e instituições sem
fins lucrativas. Neste projeto,
perto de 300 Apaes do estado
já foram contempladas.
Em relação aos recursos
entregues nesta semana, serão
beneficiadas as cidades de
Astorga, Campo Largo, Cândido
de Abreu, Castro, Faxinal, General Carneiro, Jundiaí do Sul, Nova
Esperança, Ortigueira, Paulo
Frontin, Paranaguá, Pinhais,
Pitanga, Pontal do Paraná,
Quedas do Iguaçu, Reserva do
Iguaçu, São Mateus do Sul, São
Miguel do Iguaçu e Turvo.
Divulgação

Perto de 300 Apaes do
estado foram contempladas

Sede do Ministério Público do Paraná, em Curitiba

pela Promotoria com oitiva
de testemunhas, busca e apreensão e interceptações telefônicas. Foi verificado que o
vereador, então candidato, e o
correligionário teriam deixado
vários desses “kits” acertados em um supermercado da
cidade. Os produtos deveriam

ser distribuídos a uma determinada relação de pessoas –
pelo menos quatro receberam
o material. Para a promessa de
auxílio com a aposentadoria,
recolheram diversos documentos com a vítima, como laudos
médicos e guias do INSS.
As duas situações são

enquadradas como crime pelo
Código Eleitoral (art. 299
da Lei 4.737/1965). Caso a
denúncia seja julgada procedente, os denunciados podem
ser condenados a pena de
até quatro anos de reclusão
e multa – o vereador também
pode perder o cargo.

30 ANOS DE VIDA PÚBLICA

Ricardo Barros coloca seu nome
como pré-candidato à presidente
O deputado federal Ricardo
Barros anunciou na noite de
quarta-feira (11), na tribuna
da Câmara dos Deputados,
que colocou seu nome a disposição do seu partido como
pré-candidato à presidente da
República. O assuntou repercutiu no meio político.
“Caros colegas progressistas: Neste momento da vida
pública brasileira, coloco meu
nome à disposição do partido
para uma candidatura à Presidência da República.
Estou completando 30 anos
de vida pública. Prefeito de
Maringá – PR, cinco mandatos
de Deputado Federal, Relator Geral do Orçamento da
União, Secretário de Indústria
e Comércio do Paraná, Ministro de Estado da Saúde.
Uma trajetória de gestão

"DEVE SER APROVEITADA AS BOAS PRÁTICAS"

Ratinho quer usar modelo da
Pastoral da Criança em ações
Divulgação / Rodrigo Félix Leal

Divulgação

Ratinho Junior visitando a sede da Pastoral da Criança
Da Assessoria
Nome de Ricardo Barros será analisado pela cúpula do PR
eficiente e comprometimento
no trato com o poder público.
Tenho consciência que estamos
próximos à decisão, mas também sei que há uma oportunidade de ocupar o espaço que
ainda é procurado por diver-

sos partidos que buscam uma
candidatura de centro para
apoiar.
Peço a todos os progressistas que avaliem este gesto
de desprendimento com o qual
inicio este debate.

NA PRESENÇA DE ALIEL MACHADO

Comissão de Educação entrega
Carta Compromisso a Álvaro
Deputados integrantes da
Comissão de Educação entregaram nesta quarta-feira (11),
a Carta Compromisso pelo
Cumprimento do Plano Nacional de Educação ao Senador
Álvaro Dias (PODE), candidato à presidência da República. O deputado federal
paranaense, Aliel Machado
(PSB) participou do encontro.
De acordo com a Comissão
de Educação, é indispensável
renovar e fortalecer o compromisso do Estado brasileiro
com a garantia do direito à
educação de qualidade para
todos. Segundo a Comissão,
é importante estabelecer o
compromisso e a determinação daqueles que estarão na
liderança do país nos próximos quatro anos, na relevante
tarefa de enfrentar os desafios para efetivar esse direito
humano, implementando políticas públicas necessárias para
consolidar as conquistas obtidas até aqui e para avançar na
agenda do Plano Nacional de
Educação (PNE).
Para tanto, os candidatos
a presidência serão convida-

O TRE multou mais uma
vez o senador Roberto Requião
(PMDB) por uso ilegal de
páginas na internet. Desta vez,
Requião foi condenado a pagar
R$ 20 mil por dia por desrespeitar uma decisão da Justiça
que ordenou a adequação do
site de Requião à legislação eleitoral. Até esta sexta-feira (15),
data da publicação da decisão,
a multa já acumula R$ 360 mil
para Requião e sua coligação.
A decisão foi do juiz Lourival
Pedro Chemim.
Em apenas um mês de campanha eleitoral, o senador é o
campeão de multas e ações por
infrações eleitorais. Requião e
sua coligação já estão respondendo a mais de 20 processos
judiciais por propaganda irre-

gular, abuso de poder, uso da
máquina pública e por conteúdo
ofensivo e calunioso.
No começo da semana, o
candidato do PMDB foi obrigado a retirar do ar cinco sites
ilegais de campanha. O juiz
do Tribunal Regional Eleitoral,
Leonardo Castanho Mendes,
concluiu “que os representados
promovem campanha eleitoral –
em ambiente virtual – além do
espaço permitido pela legislação
eleitoral”. O juiz estabeleceu
prazo de 48 horas para retirada
dos endereços eletrônicos do ar,
sob pena de multa diária de R$
10.000,00 para cada site mantido irregularmente.
Entre as principais ações está
a divulgação de uma pesquisa
eleitoral irregular. Por isso, o
TRE condenou Requião e a sua
coligação a pagar R$ 106 mil.

Divulgação

Encontro aconteceu nessa quarta-feira
dos a receberem o documento
em que se comprometem a, no
curso do seu mandato como
presidente eleito, empreender
os esforços necessários para a
execução das metas prioritárias elencadas no PNE.
O Plano determina diretrizes, metas e estratégias
para a política educacional
dos próximos anos. São metas
estruturantes para a garantia
do direito a educação básica
com qualidade. Outro grupo
de metas diz respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização da
diversidade, caminhos impres-

cindíveis para a equidade. O
terceiro bloco de metas trata
da valorização dos profissionais da educação, considerada
estratégica para que as metas
anteriores sejam atingidas, e
o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior.
Participaram da comitiva
os Deputados Danilo Cabral
(Presidente da Comissão de
Educação), a Deputada Prof.
Dorinha Seabra Rezende,
o Deputado Aliel Machado
(Vice-Presidente) e os Deputados Pedro Uczai e Prof.
Gedeão Amorim, membros da
CE.

O deputado estadual Ratinho
Júnior (PSD), pré-candidato ao
Governo do Paraná, afirmou
que “a boa prática da Pastoral
da Criança na organização de
comunidades e na capacitação
e voluntários para ações básicas
de saúde” pode ser replicado
de forma integrada com ações
de governo”. Durante visita ao
Museu da Vida, na sede da Pastoral em Curitiba nesta quartafeira (11), Ratinho Júnior disse
que “um governo inovador
deve aproveitar as boas práticas que funcionam e garantir a
implementação de soluções que
beneficiem o maior número de
pessoas”.
A Pastoral da Criança realiza o acompanhamento de 1
milhão de gestantes e crianças
de zero a seis anos em mais de
29 mil comunidades de todos
os estados brasileiros, além
da atuação em mais 10 países. O trabalho, que começou

há 35 anos em Florestópolis,
no Paraná, se mantém graças
à dedicação de 160 mil voluntários.
Na visita, Ratinho Júnior
conversou a coordenadora
nacional da Pastoral, Irmã
Veneranda Alencar, e com o
coordenador
Internacional,
Nelson Arns Neumann. O
deputado fez a entrega oficial
do diploma de Menção Honrosa da Assembleia Legislativa
do Paraná, proposto por ele
e aprovado em plenário como
forma de homenagear os 35
anos de atividade da Pastoral.
o trabalho da Pastoral. Durante
a entrega ele destacou “o trabalho iniciado pela inesquecível
Zilda Arns, na pequena cidade
de Florestópolis, na paróquia
de São João Batista alcançou dimensões que refletem
a sua grandiosa importância.
É um modelo que queremos
desenvolver em parceria em
um projeto para o Governo do
Paraná”, destacou.
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NO RESGATE DOS 12 MENINOS E DO TÉCNICO, DE UMA CAVERNA NA TAILÂNDIA

Arapotiense atuou como intérprete
Há seis anos
na Tailândia,
Tatiane viveu o
drama de perto

Divulgação / Rede Sociais

pital. Serão cuidados emocionalmente e fisicamente. Todo mundo
celebrando este momento. Acabou! Está chegando mais uma
ambulância aqui agora”, comenta
no vídeo.

Da Redação*
Intérprete voluntária de militares americanos durante o resgate
dos 12 meninos, integrantes de
um time de futebol, e do técnico
deles, presos por mais de duas
semanas em uma caverna na
Tailândia, a arapotiense Tatiane
Araújo teve a sua participação
destacada na operação.
Enquanto militares ajudavam nos estudos da caverna
e da logística para o resgate,
Tatiane trabalhou na tradução
das entrevistas dos americanos
à imprensa tailandesa.
“Eu me senti assim, um
pouco útil nesse trabalho e só o
fato de você estar servindo nessa
hora de dificuldade, ou seja, é a
hora que eles mais precisavam,
eu estava lá. Eu pude ajudar um

46ª EXPOLEITE

Treinador e os doze meninos que estiveram presos na caverna

Tatiane Araújo foi voluntária

pouquinho, foi muito pouco o que
eu fiz, mas eu me senti muito útil
e feliz por ter participado desse
momento. E eu acho que é uma
sensação de missão cumprida
pra todo mundo que participou”,
disse em entrevista à RPC Ponta
Grossa feita pela internet.
Natural de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, Tatiane
mora há seis anos em Chiang

Rai, no norte da Tailândia. Ela
é professora missionária de uma
Igreja Batista e dá aulas de inglês
para crianças em uma escola da
mesma cidade dos meninos que
ficaram presos na caverna.
Logo que as crianças foram
consideradas desaparecidas, e os
trabalhos de busca começaram,
o governo tailandês anunciou o
pedido de ajuda de vários profis-

sionais: tradutores, engenheiros,
geólogos e pessoas ligadas à área
da saúde. Como a Tatiane fala
inglês e tailandês fluentemente,
ela não pensou duas vezes: fez
o cadastro e ficou à disposição
para ser voluntária.
“As pessoas estavam dando o
máximo lá. Muitas pessoas também subiram para lá [para a área
da caverna] para serem voluntárias na área de comida, de limpar
o lixo, muitos, muitos voluntários,
muitas pessoas envolvidas. Mais

ABERTO PRAZO DE DEZ DIAS PARA SE DEFENDER

Arapoti sedia
feira de
pecuária leiteira

CP notificou prefeito Sandrini

Arapoti - A Capal Cooperativa
Agroindustrial realiza de 25 a 28
de julho, em Arapoti, a 46ª edição
da Expoleite. A feira, que espera
reunir 12 mil pessoas, quer mostrar a alta qualidade genética do
rebanho leiteiro da região e avanços tecnológicos e genéticos no
setor, além de proporcionar maior
integração entre os criadores.
A programação tem como destaque julgamento de animais da
raça holandesa, palestras técnicas
sobre sanidade, novas tecnologias
e mulheres no cooperativismo.
Além dessas atrações, 60 estandes de empresas ligadas ao setor
de pecuária leiteira proporcionarão aos produtores visitantes aproximação com novidades do setor.
Em paralelo, a 46ª Expoleite
apresenta uma exposição de flores e plantas ornamentais.

Piraí do Sul - A Comissão
Processante (CP) da Câmara
de Piraí do Sul, instalada para
averiguar supostos atos de
improbidade
administrativa
do Poder Executivo, ligados
ao uso de uma das máquinas
da Prefeitura, notificou nesta
quinta-feira (12) o prefeito José
Carlos Sandrini (PHS).
A intimação sobre a abertura da CP, foi acompanhada
dos documentos da 'CPI das
Máquinas'. O prefeito terá dez
dias – que passam a contar a
partir de sexta-feira (13) - para
apresentar seus argumentos de
defesa aos membros da CP.
O prazo para a conclusão
dos trabalhos da Comissão
Processante começa a correr

Da Assessoria

nesta quinta-feira (12). Os
integrantes devem encerrar as
investigações em até 90 dias.
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 pres-

Prefeito poderá
ir a julgamento
em plenário

tando serviços a particulares
de maneira ilegal.
Após dois meses de atividades, o órgão confirmou os
fatos levantados pelo informativo (saiba mais), com indícios de atos de improbidade
do prefeito. Como conclusão,
a CPI propôs a instalação de
uma Comissão Processante
(CP) para dar continuidade ao
julgamento do atual prefeito.
A CP foi instalada pela
Câmara em junho. O órgão
poderá levar o prefeito municipal a julgamento em plenário.
A Comissão Processante é formada por três inegrantes, entre
eles o vereador Samir Jayme
(DEM), presidente; vereador
Dalney Bueno (PSD), relator;
e vereador Zé Carlos dos Santos (PSD), membro.

de 1,3 mil pessoas envolvidas”,
contou.
Durante o trabalho, Tatiane
conheceu e conversou com
alguns familiares dos meninos.
Ela também postava vídeos nas
redes sociais, acompanhando o
trabalho das equipes de resgate.
Em um desses vídeos, a
voluntária vive a emoção da chegada das últimas ambulâncias
que levaram os meninos e o treinador para o hospital.
“Vivos e bem, agora no hos-

Relembre o resgate
Os 12 meninos, entre 11 e
16 anos, e seu treinador de 25
anos entraram na caverna no dia
23 de junho. Com as fortes chuvas, a caverna inundou e o grupo
ficou preso por nove dias sem
comer até ser encontrado por
dois mergulhadores britânicos.
A operação de resgate mobilizou mais de 1.000 pessoas e
envolveu ensinar os garotos a
mergulhar por passagens estreitas e submersas.
Mergulhadores estrangeiros
e oficiais tailandeses retiraram os
meninos em três grupos. Os primeiros quatro meninos chegaram
ao hospital domingo (8). O restante do time foi dividido em dois
grupos: um retirado na segunda
(9) e o último, na terça (10).
* Com G1

EM TIBAGI

Novo caminhão já
realiza coleta seletiva

Divulgação / Leri Ribeiro

Caminhão adquirido, em operação
Da Assessoria
Tibagi - Na manhã desta
quarta-feira (11), as regiões
atendidas pelo projeto piloto
da Coleta Seletiva receberam o
novo caminhão, adquirido através de parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente com o
Instituto das Águas.
Ele conta também com um
espaço para a coleta de óleo de
cozinha e segundo a gerente da
Secretaria de Meio Ambiente,
Leri Ribeiro, o caminhão auxiliará os catadores, fazendo com
que a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de
Tibagi (ACAMARTI) tenham
uma renda melhor. "Este caminhão ajudará no processo de
separação dos resíduos em
nosso município. Mas contamos também com o apoio da
população, para que continue
separando materiais recicláveis,
papel, plástico, metal e vidro da

forma correta", disse.
A Secretaria de Meio
Ambiente segue estruturando
e realizando o plano de ações
para que a coleta seletiva se
expanda para todo o município
de Tibagi.
Parceria
A parceria com o Instituto das Águas resultou também em lixeiras, carrinhos a
capacitação dos associados da
ACAMARTI. Para Leri, a capacitação demonstra o interesse
em avançar e melhorar cada vez
mais o serviço e garantir que
os associados estejam sempre
aprendendo sobre como gerir o
próprio negócio.

Veículo permitirá
que associação
tenha renda maior
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DURANTE JANTAR FESTIVO

Emoção marca homenagem a Lino
Divulgação / Márcia Ferraz

Empresário
receberá nova
homenagem
nesta sexta-feira

EM 11 DE JULHO

General faz visita oficial ao
5º Esquadrão de Cavalaria

Da Redação
A noite de homenagens
ao empresário castrense Lino
Cesar Castanho Lopes em jantar festivo na terça-feira (10),
no Hotel Buganville, foi marcada por muita emoção. Indicado como ‘Comerciante do
Ano’, pela classe empresarial
local, o evento teve presença
dos mais variados setores da
economia de Castro. Nesta
sexta-feira (13), Lino Lopes
irá também receber nova premiação - troféu ‘Guerreiro do
Comércio’, promovida pela
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e TurismoFecomércio/PR, em Curitiba.
Entre as várias autoridades
que prestigiaram a cerimônia,
destaque para Eurides Murilo,
gerente em exercício do Sesc

EM CASTRO

IPTU já começou
a ser entregue
para moradores
Da Assessoria
Desde quarta-feira (11), a
prefeitura de Castro vem fazendo
a entrega dos boletos do Imposto
Predial, Territorial e UrbanoIPTU -, diretamente na residência
dos munícipes. Simultaneamente,
agentes municipais farão o recadastramento dos contribuintes e
dos imóveis.
Os contribuintes que fizeram alterações na área do imóvel
receberão uma Notificação de
Regularização Predial informando
a metodologia utilizada na aferição da área para a cobrança do
imposto.
Diferente do que foi informado anteriormente, a pefeitura
entregará sete boletos. Um para
pagamento à vista e os demais
já com o parcelamento. A data
de pagamento também mudou
em função de problemas técnicos
para gerar os documentos. A Prefeitura prorrogou para o dia 31
de julho o vencimento da primeira
parcela ou ainda para pagamento
à vista com 10% de desconto. As
demais parcelas vencerão todo
dia 10 de cada mês.
Quem não receber os boletos
até 20 de julho poderá imprimir
o documento diretamente no site
da Prefeitura no endereço www.
castro.atende.net e clicar no banner do IPTU para ser direcionado
automaticamente para a página
de impressão. É preciso ter em
mãos o número do CPF, CNPJ ou
Cadastro Imobiliário.
O contribuinte que não tiver
condições de imprimir o documento, pode procurar apoio
nos Centros de Referência e
Assistência Social (CRAS) Luiz
King, Consulesa Helena Van Den
Berg, Kiyo Yamamoto, Luiz King
e o Centro da Juventude.
O pagamento dos boletos
poderá ser feito em qualquer agência bancária até o vencimento. Após
essa data, o contribuinte deverá
fazer o pagamento conforme descrito no próprio documento.
No boleto do IPTU será informada a metodologia de cálculo
do IPTU e da Taxa de Coleta de
Lixo.

Primeira parcela
foi prorrogada para
31 de julho

Divulgação

Marioli Simão, presidente do Sindicastro, fez a entrega do prêmio ao homenageado da noite

de Ponta Grossa; Joel Franzim Júnior, gerente regional
do Sebrae de Ponta Grossa;
Suelem Pedroso da Costa
e Mariana Carvalho, ambas
Consultoras do Sebrae/PG;
Márcio Swireriz, diretor regional do Sicredi/Campos Gerais
e ainda Leila Dobis Grik, dire-

tora de Negócios do Sicredi de
Castro, entre outras autoridades representativas do município.
Durante o seu discurso,
Lino fez um breve relato do
início de sua profissão quando
trabalhou ao lado de seu pai e
dele aprendeu o ofício de ouri-

ves.
Muito emocionado, Lino
Lopes fez questão de lembrar
de algumas pessoas que foram
importantes para o seu aprendizado ao longo dos seus 20
anos de atuação ,além de enaltecer o apoio da esposa e de
seus dois filhos.

AMISTOSO INTERNACIONAL / TAÇA ALEGRA

Operário venceu o River Plate
O Operário Ferroviário venceu o River Plate-URU, em
amistoso internacional, na noite
dessa terça-feira (10), no Estádio Germano Krüger. No tempo
normal, empate em 2 a 2 e, nos
pênaltis, vitória alvinegra por 5 a
4 e a conquista da Taça Alegra.
A equipe uruguaia abriu o
placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com gol de Bone.
Quatro minutos depois, Barone
ampliou. O Fantasma chegou a
balançar as redes no primeiro
tempo, mas a arbitragem marcou
impedimento. O empate veio na
segunda etapa. Aos oito minutos,
Lucas Batatinha desviou da marcação e marcou para o alvinegro.
E, aos 46 minutos, Danilo Báia
deu passe para Erick marcar e
deixar tudo igual e levar a decisão para os pênaltis.
Schumacher,
Peixoto,
Quirino, Serginho Paulista e
Pedrinho converteram para
o Operário. O goleiro Perez
defendeu as cobranças de
Raphael Soares e Yuri. Para o
River, James, Barone, Perez e
Vigo converteram. Ale chutou
na trave e Silvera mandou a bola
para fora.
Para o técnico Gerson
Gusmão "a partida foi muito
importante, muito proveitosa,
principalmente para movimentar
os atletas que não vem jogando
tanto. Não fizemos um bom início de jogo e acabamos sofrendo
os gols no primeiro tempo, não
estávamos bem na partida.
Depois conseguimos recuperar aquilo que a gente tem de
produção, de ritmo de jogo,

Divulgação / José Tramontin / OFEC

General fez sua primeira visita ao Centauro dos Campos Gerais
Da Assessoria
No dia 11 de julho, o 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado recebeu o General de
Brigada Alcides Valeriano de
faria Junior, Comandante da
5ª Brigada de Cavalaria Blindada, e comitiva, em sua primeira visita oficial ao Centauro

dos Campos Gerais.
Na
oportunidade,
o
Comandante da 5ª Brigada de
Cavalaria Blindada conversou
com os Oficiais, Subtenentes
e Sargentos da Subunidade,
inspecionou o Aprestamento
Operacional do Esquadrão e
visitou as instalações da Organização Militar.

NOVA CONVOCAÇÃO

Castrense integra
seleção olímpica
Da Redação
Mateus Henrique Diniz, exatleta do Caramuru Basquete
foi convocado no começo da
semana pela Confederação
Brasileira de Basquete (CBB),
para formar o elenco Brasileiro
Masculino 3x3, Sub 18, que
irá disputar os Jogos Olímpicos
da Juventude, na Argentina. A
competição está marcada para

outubro e será disputada na
cidade de Bueno Aires.
De acordo com o boletim da
própria Confederação, a fase
de treinamento terá cinco etapas divididas entre os meses de
julho, agosto e setembro. Esta
fase será realizada na Escola de
Educação Física do Exército ESEFEX, na Urca, e no Parque
Olímpico da Barra da Tijuca,
no Rio de Janeiro.

Após jogo disputado, Operário venceu o time uruguaio
pressionamos o adversário e
conseguimos o empate. Ficamos
felizes por ter conquistado mais
uma taça”.
O superintendente da Alegra, Ivonei Durigon, destacou
a parceria entre o Operário e a
Alegra. “Parabenizo o Gerson
e a equipe pela brilhante conquista. E também a diretoria,
por conduzir o trabalho muito
bem. Este é mais um momento
positivo do Operário. A Alegra
patrocina o time há três anos e,
para nós, são muitas alegrias e
tenho certeza que virão ainda
mais”.
O presidente do Grupo Gestor do Operário, Álvaro Góes,
também reforçou a importância
da parceria. “Gostaria de agradecer, em nome da diretoria e
também da torcida, à Alegra, que
está junto com o Operário, sempre acreditando. Ficamos muito
felizes em poder contar com esta
empresa e esperamos que essa
parceria dure muitos anos”.

Sub-19
Antes da partida principal, o
River enfrentou a equipe Sub-19
do Operário. O Fantasma saiu na
frente com gol de Thalles e a equipe
uruguaia virou com gols de Martin,
Nicolas Rodriguez e Herrera.
O alvinegro disputa o Campeonato Paranaense Sub-19 e está
em quarto no Grupo C, com 16
pontos, cinco vitórias, um empate
e quatro derrotas. A equipe volta a
campo no dia 21 de julho, contra
o Independente São-Joseense, às
15h30, no América Pontagrossense.
Série C
A equipe profissional do Operário volta a campo neste sábado
(14) contra o Tombense-MG,
às 15h30, no Estádio Antônio
Guimarães de Almeida, pela 14ª
rodada do Campeonato Brasileiro
da Série C. O Fantasma é líder do
Grupo B, com 29 pontos, nove
vitórias, dois empates e duas derrotas.

DA COLÔNIA MARACANÃ

Estudantes visitam a
redação do Página Um
Da Redação
Quarenta alunos da escola São
Sebastião, da Colônia Maracanã,
estiveram no início de julho, em
visita a redação do Página Um.
Acompanhados das professoras Lia Márcia Ferreira da Silva
e Eliane Babi Lohse, percorreram todos os departamentos
entre recpção, administração e
diretoria. Entretanto, a curiosidade maior dos estudantes era
conhecer o local onde é montado
a edição do jornal. De acordo
com a professora Eliane Babi,
antes mesma da visita ao jornal,
os estudantes debateram sobre
a ética em sala de sala de aula.
Recebidos pelo jornalista Renato
de Oliveira, conheceram história

de criação do jornal que este ano
completa 29 de existência, toda
a fase de coleta de informações,
criação de textos, diagramação
até a impressão final.
Ao final, foram presenteados
com a edição impressa do jornal da semana, e exemplares da
Revista Página Um.
Divulgação / Renato de Oliveira

Alunos em frente à sede

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

A forma mais barata de fazer negócio!

VENDE SE ESCORT XR3
Ano 90. Gasolina. Em Ótimo
Estado. Carro Lindo. Torro Por
R$ 5.800,00. Troco Por Kombi.
Telefone: (42) 99940-4354 / (42)
99966-8034.

BARRACÃO
PRÉ MOLDADO USADO
Vendo, preço ótimo, um galpão de
100 m² por R$ 9.000,00 e um galpão de 120 m² R$ 11.500,00. Em
ótimo estado. Fone (41) 996489160.

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.

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.

VENDO
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 QUITINETE
Mobiliada, ideal para casal sem
filhos. Rua: Licínio Lopes,35. Sobreloja em frente a Fancar. Valor R$
600,00 (livre de água). Telefone:
(42) 99925-3294.
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
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 TERRENO
20 x 60 m², na Terra Nova (Loteamento). Próximo ao Clube. R$
60.000,00. Aceita permuta. (42)
99971-7196.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (13/07)
Kavaco sofre com a notícia
de Amanda. Pérola conversa com
Maria Alice sobre Márcio. Márcio tenta desabafar com Rafael.
Amanda revela para as amigas
que voltará para Pernambuco.
Kavaco conversa com a avó,
Janete, sobre Amanda. A turma
decide fazer uma festa de despedida para Amanda. As meninas
acertam com Rafael que a ONG
sediará a festa de Amanda. Alex e
Flora veem Gabriela chorando, e
decidem ter uma reunião em família quando descobrem que Paulo
se afastou do Le Kebek. Gabriela
e Paulo se surpreendem com a
atitude de Alex e Flora. Amanda
se preocupa com o sumiço de
Kavaco. Márcio convida Pérola
para viajar com ele. Kavaco convida Amanda para morar com ele
e a avó no Rio de Janeiro.

apavorada ao ver Glória e constatar que o efeito do fruto mágico
terminou. Gregório vai à casa de
Amália e confessa seu amor pela
feirante. Romero revela a Afonso
que Otávio invadiu Artena.

DEUS SALVE O REI
Sexta-Feira (13/07)
Catarina acusa Tiago e Amália de terem colocado o bracelete
na casa de Dráuzio para incriminá-la. Afonso finge acreditar em
Catarina e expulsa Tiago do exército. Afonso explica seu plano contra Catarina a Gregório. Otávio
toma o castelo de Artena. Amália
pede a Gregório que saia de sua
casa, impactada com a expulsão
de Tiago. Rodolfo escuta Lucrécia dizer a Heráclito que ama o
ex-marido. Virgílio diz a Selena
que Enoque aceitou conversar
com eles. Aires observa Virgílio
com Selena. Rodolfo avisa a Glória que ficará com Lucrécia. Aires
pede mais dinheiro a Rodolfo,
que não percebe que está sendo
explorado por Otávio. Naná fica

SEGUNDO SOL
Sexta-Feira (13/07)
Agenor se desespera com a
revelação de Viana e arma um
escândalo na delegacia. Manuela
implora para Ícaro deixar a casa
de Laureta. Viana faz um acordo
com Maura para libertar Selma.
Ícaro procura Karola. Maura é
expulsa de casa. Karola mente
para Ícaro sobre Luzia. Beto/
Miguel vê Ícaro sair de sua casa
e questiona Karola. Gorete e
outros fãs de Beto Falcão fazem
uma vigília na porta da casa de
Dodô. Zefa pede para Edgar
conversar com Manuela. Severo
entrega a Rochelle a chave e a
senha de seu esconderijo. Cacau
se surpreende com Roberval.
Ionan enfrenta Doralice. Selma
acolhe Maura.

ORGULHO E PAIXÃO
Sexta-Feira (13/07)
Julieta expulsa Susana de
sua casa. Uirapuru chantageia
Brandão e Mário/Mariana tenta
ajudar o coronel. Susana afirma
a Petúlia que irá se vingar. Charlotte tenta defender Olegário
para Julieta. Ernesto compra um
anel de noivado para Ema. Kleber dá dinheiro para o supervisor
de Ernesto. Susana se submete
às vontades de Lady Margareth.
Julieta manda Olegário embora
de sua casa. Aurélio se declara
para Julieta. Ernesto pede Ema
em casamento. Susana revela que
o casamento de Camilo e Jane foi
uma farsa.

Áries: Se tem pendência
doméstica para resolver, será mais
fácil cuidar do assunto na parte da
manhã.

Libra: A companhia dos amigos será bem-vinda. Mas se anda se
desentendendo com alguém próximo,
uma amizade pode ficar abalada.

Touro: No trabalho, você vai
dar conta das tarefas com tranquilidade. Mas, em casa, o clima pode
ficar tenso se você não souber ceder
em algumas coisas.

Escorpião: Sua atenção vai se
concentrar na vida profissional. Faça
planos ambiciosos e não perca seus
objetivos de vista. Só não deixe a sua
vida pessoal de lado.

Gêmeos: No trabalho, explore
seu raciocínio rápido para alcançar
seus objetivos. Só tenha cuidado
para não falar mais do que deve.
Não deixe as fofocas atrapalharem
seus planos na paquera.

Sagitário: Seu jeito expansivo
fica mais evidente, favorecendo atividade em grupo. No trabalho, cuidado com distrações. Uma pessoa
que mora longe ou que conheceu
através de um colega.

Câncer: Bom dia para organizar
as contas e colocar tudo na ponta do
lápis. Pedir ou emprestar dinheiro
pode azedar uma amizade mais
rápido do que você imagina.

Capricórnio: Mais fácil se
desapegar de algo. Aproveite para se
afastar de tudo o que anda te incomodando. Uma briga com seu amor
pode colocar o namoro em risco.

Leão: Logo cedo, você vai buscar sossego e talvez não se entrose
tão bem com pessoas próximas. No
trabalho, nada de exigir que tudo
seja feito do seu jeito.

Aquário: Aproveite a parte
da manhã para terminar qualquer
serviço que estava pendente. Mais
tarde, vai se sair melhor lidando com
os colegas.

Virgem: Nesta sexta, você pode
se sentir mais à vontade agindo nos
bastidores, sem chamar tanta atenção. Se planeja viajar, há risco de
surgir imprevistos.

Peixes: No serviço terá mais
disposição a dar uma mãozinha se
alguém precisar da sua ajuda. Só
precisa redobrar o cuidado ao receber ou transmitir informações.

CRUZADAS

LOIRA

A loira vai ao médico e ele
pergunta:
– Eu te disse para tomar o
remédio às 9:00, por que você
tomou às 6:00?
A loira responde orgulhosa:
– Doutor, eu tomei às 6:00
para pegar as bactérias de surpresa! ??
CASAL

A mulher chega para o
marido e fala:
-Amor, temos que avisar
nosso filho para não se casar
com aquela bruxa que ele

namora!
Marido responde:
-Não vou dizer nada,
quando foi a minha vez ninguém me avisou. ???
POLÍTICO

Certo dia dois homens
estavam caminhando pelo
cemitério quando viram escrito
na lápide: “Aqui jaz um político
honesto e profissional competente”.
Um deles vira para o outro
e pergunta:
— Ué! Desde quando
estão enterrando duas pessoas
juntas na mesma cova? ????

CLASSIFICADOS COM FOTO, A PARTIR DE R$ 10
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Janela do banheiro foi quebrada

Porta do almoxarifado foi retirada

Suspeito invadiu segundo andar do prédio

OPERAÇÃO PALÁDIO

Arrombadores de agência vão presos
Fotos / GM

Ação da
Polícia Militar
teve apoio
da Guarda
Municipal
Da Redação
Dupla de arrombadores
que tentaram furtar a agência
dos Correios de Castro, foi
presa em flagrante em ação
conjunta entre a Polícia Militar
e a Guarda Municipal, na noite
de quarta-feira (10).
A prisão dos arrombadores
foi possível depois que equipes
da polícia militar foram acionadas pelo sistema de monitoramento de segurança da própria
agência dos Correios, localizada na região central de Castro. Militares participavam de
um arrastão chamado de 'Operação Paládio', quando receberam a informação que um
indivíduo estaria arrombando a

Dois rapazes foram presos em flagrante pelas forças de segurança

agência, depois de escalar uma
parede de cinco metros, quebrado uma das janelas laterais
do prédio e tentado invadir
o local. Um outro comparsa

estaria do lado de fora do prédio, dando cobertura. Com a
chegada da Guarda Municipal,
os dois homens receberam
voz de prisão e passaram por

NA REGIÃO CENTRAL

PM descobre televisores furtados
Divulgação

Indivíduos portavam revólver e faca

Agentes da Guarda Municipal em Castro, prenderam na
noite de terça-feira(10), na área
central da cidade, dois indivíduos
que portavam um simulacro de
revólver e uma faca. Eles foram
encaminhados para a delegacia
da 13ª SDP para que fossem
realizados os procedimentos
legais cabíveis.
Segundo relatório da Secretaria Municipal de Cidadania e
Segurança Pública (SMCSP), as
duas pessoas foram localizadas
após denúncia de que um deles
havia sacado uma arma de fogo
durante uma discussão. Rapidamente, a equipe identificou os

envolvidos, sendo que um deles
tentou se livrar de um objeto ao
perceber a aproximação da viatura para a abordagem.
Na sequência, em buscas
pelo local, os guardas municipais
localizaram o simulacro dispensado pelo suspeito. Já o outro
rapaz estava em poder de uma
faca, que seria, segundo relato,
para se defender. Indagados pelos
guardas municipais, os suspeitos
admitiram que haviam se desentendido e, após graves ameaças
mútuas, estariam em posse dos
objetos para se antecipar a um
eventual confronto. Diante dos
fatos, a equipe deu voz de prisão
e encaminhou os suspeitos para
a delegacia da 13ª SDP.

NO JARDIM PRIMAVERA

Estudantes pegos com
bebidas em escola
Da Redação
Jaguariaíva - Diretora de
uma escola em Jaguaraiva, flagrou cinco estudantes que consumiam bebida alcoólica e fumavam
cigarros no interior de escola
localizada no Jardim Primavera.
A ocorrência foi registrada na
segunda-feira (9) e precisou de
acompanhamento do Conselho
Tutelar e da polícia militar. Os
pais dos alunos envolvidos, tam-

Presos são transferidos
Diante dos fatos, a dupla
de arrombadores recebeu voz
de prisão e foi encaminhada
para a 43ª DRP, de Castro.
Por tratar-se de crime praticado em uma Instituição Federal (Agência dos Correios), os
presos foram recambiados para
a Delegacia de Polícial Federal,
em Ponta Grossa, para as providências cabíveis ao caso.

NO BAIRRO SÃO MIGUEL

Dupla é presa com
simulacro e faca

Da Redação

revista pessoal. Entretanto,
de acordo com o boletim policial, nada de ilícito teria sido
encontrado junto com a dupla
de arrombadores, que se vale-

ram do direito em permancer
calados. Foi solicitado então
a presença do gerente da
Agência de Castro no local e
junto com policiais militares e
Guarda Municipal, entraram
no prédio e constataram que
uma das janelas do 2º andar da
Agência estava aberta, a janela
do banheiro tinha os vidros
quebrados, e uma porta do
almoxarifado fora arrombada,
com vários armários revirados. O gerente da Agência não
soube precisar no momento, e
se algum objeto tinha sido furtado.

bém foram chamados junto a
direção da escola.
Três dos adolescentes foram
encaminhados pelo Conselho
Tutelar ao Centro de Atenção
Pisicossocial, para receberem
acompanhamento psicológico,
enquanto que outros dois menores foram entregues aos pais. Já
os cigarros e as bebidas alcoólicas apreendidas na ação, foram
encaminhadas para a delegacia
de Jaguariaíva.

Da Assessoria

Aparelhos estavam em residências abandonadas
militar nos últimos 30 dias
recuperou também oito aparelhos de tevês que se encontravam a disposição dos donos,
na delegacia de Polícia Civil
de Castro, e alerta que pes-

soas que tenham sido vítimas
de roubo desses objetos, que
compareçam na 43ªDRP, com
comprovante de notas, para
verificar se alguns desses objetos são de sua propriedade.

Banco do Brasil mostram um
rapaz que teria invadido o local
a cavalo.
"Aqui em Carambeí, cavalo
tem conta no Banco do Brasil
e seu dono veio com o cavalo
para impressão digital", foi
o comentário de um usuário

da rede social, em sua página
no Facebook. A ocorrência foi
registrada por volta das 16h30.
Informações davam conta de
que o dono do animal que
estava com todos os petrechos
de montaria, seria um morador
da região do Boqueirão.

NA BR-376

PRF recupera veículo roubado
Da Redação
Palmeira - Carro roubado
no mês passado na região
metropolitana de Curitiba, foi
recuperado na terça-feira (10),
pela Polícia Rodoviária Federal.
O veículo estava abandonado às
margens da rodovia BR-376, na
altura do quilômetro 193, em
Palmeira.

Arapoti - Inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para
investigar um possível homicídio
registrado na quarta-feira (11),
em Arapoti. Um rapaz de 25
anos foi encontrado morto às
margens da PR-239, na altura
do quilômetro 8 da rodovia. O
corpo da vítima apresentava ferimento provocado por arma de
fogo.
A Polícia Rodoviária Estadual
(PRE) foi a primeira a ser informada sobre o caso e a suspeita
é de acidente de trânsito. No
local, o rapaz foi encontrado já
sem sinais vitais ao lado de uma
motocicleta Honda CG 125FAN, levando a polícia a acreditar que o jovem tinha sofrido
uma queda. Equipes da Polícia
Civil e do Instituto de Criminalística de Ponta Grossa também
foram mobilizados e, durante a
perícia, encontraram o ferimento
causado por um tiro.
O corpo foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal (IML) de
Ponta Grossa e a busca agora é
para encontrar o autor do disparo.

PRF registra
baixa em
acidentes

Rapaz entra em agência com cavalo
Carambeí Um vídeo
distribuído pelas redes sociais
bombou nas últimas horas
em Carambeí, na quarta-feira
(11). As imagens feitas por
um dos clientes da agência do

Da Redação

NOS CAMPOS GERAIS

NO BB DE CARAMBEÍ

Da Redação

Polícia
investiga morte
em rodovia

Divulgação

Da Redação
Durante
patrulhamento
de rotina da polícia militar de
Castro, foram encontrados
dois aparelhos de tevês em
residências abandonadas no
Bairro São Miguel.
A ocorrência foi registrada na quinta-feira (12),
e de acordo com o boletim
policial, os aparelhos estariam
em locais conhecidos como
‘mocós’, que normalmente
são utilizados por usuários de
drogas e outros criminosos.
Entre os aparelhos encontrados estão uma TV marca LG,
de 52 polegadas, e uma outra
da mesma marca, de 32 polegadas.
De outro lado, a polícia

SUSPEITA DE HOMICÍDIO

De acordo com a PRF, o
Chevrolet Captiva com placas
de Colombo aparentava estar
com pane mecânica. Os militares perceberam que o carro
estava com as chaves na ignição
e as placas eram clonadas. Havia
também, registro de alerta de
furto e roubo.
O carro foi apreendido e
encaminhado à delegacia da

Polícia Civil de Palmeira. O caso
é investigado e ainda não há
informações sobre quem abandonou o automóvel no local.

Chevrolet Captiva
estava abandonada
na rodovia BR-376

O número de acidentes registrados pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF), nas rodovias
que cortam a região dos Campos Gerais, caíram em 28,5%.
Os dados são da própria corporação e fazem referência ao
primeiro semestre de 2018,
comparado ao mesmo período
do ano passado. As informações
foram divulgadas durante a terça-feira (10). Apesar do número
de ocorrências diminuírem na
região, os policiais registraram
índice maior de mortes causadas
pelos acidentes.
No primeiro semestre do ano
passado, a PRF prestou atendimento a 647 acidentes de trânsito nas rodovias dos Campos
Gerais. Já em 2018, o número
de ocorrências atendidas fechou
em 462. As vítimas também
diminuíram em relação aos períodos, caindo de 563 feridos no
ano passado para 475 neste ano
– baixa de 15,6%. No entanto o
número de mortos subiu, passando de 35 óbitos em 2017
para 54 neste ano – crescimento
de 54%.
Segundo os dados da PRF, a
maior parte dos acidentes neste
ano foram causados por falta de
atenção do motorista – ao todo
169 tiveram este tipo de ocorrência (36%). A estatística inclui
o uso de celulares por parte dos
motoristas, bem como a desatenção de pedestres e ciclistas.
Na sequência das causas aparecem a velocidade incompatível
com a pista (70 casos, 15%)
e a embriaguez ao volante (51
casos, 11%).
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Divulgação

Conservatório Maestro
Paulino realiza recital
de formatura de alunos

Divulgação

Na terça-feira (10), o Sindicato do Comércio Varejista de Castro
(Sindicastro) realizou no Hotel Buganville, jantar comemorativo ao
‘Dia do Comerciante’. Durante o evento, a classe empresarial local O casal Marcio Zwierewicz (diretor executivo do Sicredi
homenageou Lino Cesar Castanho Lopes, como o 'Comerciante Campos Gerais) e sua esposa Rossana Maria Prati Zwierewicz,
prestigiando o homenageado Lino Cesar Castanho Lopes
de Ano’. Na foto o homenageado com a sua esposa Fabiane
Divulgação

Diretoria
da Câmara
da Mulher
Empreendedora
No sábado (07),
em elegante cerimônia,
Jô Mierlo tomou
posse como presidente
da Câmara da Mulher
Empreendedora de
Castro. Ela foi empossada
como as novas integrantes
da diretoria.

Após vários semestres de muito estudo e dedicação, o momento da formatura é sempre muito
marcante na vida de um estudante. E para os alunos
do Conservatório Maestro Paulino, escola de música
mantida pela Prefeitura de Ponta Grossa, não é diferente. Depois oito semestres de aulas, o aluno, que
muitas vezes ingressa sem saber ler uma partitura, saí
pronto para apresentar um recital solo.
O público e toda a família dos músicos poderão
conferir o resultado desse trabalho na próxima semana com os recitais de formatura. O primeiro será no
dia 17 de julho, terça-feira, com os alunos de violão,
flauta e piano, e na quinta-feira, 19, será a formatura
de saxofone. Ambas começam às 20h no auditório
do Centro de Música, com entrada gratuita e aberta
ao público. O diretor artístico do Conservatório Maestro Paulino, Douglas Passoni, explica que este é o
momento em que os alunos têm a oportunidade de
mostrar ao público o resultado do seu trabalho em
sala de aula, “refletindo e vivenciando a experiência
do palco, além de ser um momento de integração
entre a instituição e a comunidade”.

LINEAR

Momentos durante a
premiação da Linear
Divulgação

Divulgação

A noite de sábado (7) foi especial para empresas e profissionais liberais, com a entrega do Prêmio Destaques do Ano.
No evento realizado no Moinho Holandês, foram premiados
quem é destaque em vários segmentos. Parabéns e sucesso
ao empresário Renato Faleiro, agora à frente da Linear Pesquisa e Publicidade.
Divulgação

Empresário Marcos Bertolini (Calpar) acompanhado
do casal Regiane Aparecida Camargo da Silva e
de seu esposo Rodrigo Morais da Silva (Lojas Trevo)

Eurico Teixeira Machado, José Marioli Simão (Sindicato
do Comércio Varejista de Castro), Jaqueline Wolski
(Sesc), e Suelen Pedroso da Costa (SEBRAE/PR)

Isadora Carneiro Fontoura, Izabelli de Souza Carneiro
Silva e a colunista social Márcia Ferraz representaram o
Página Um na premiação da Linear. Coube a Isadora e
Izabelli receberem os prêmios de 'Diretor de Jornal' e de
'Jornal Impresso', em nome de Sandro Adriano Carrilho,
diretor e editor do Página Um. Marcia Ferraz foi agraciada
com o Prêmio Destaque do Ano no colunismo social.
Divulgação

Gisele Avila e
Vera Marcondes

13/07

Fábio Russo Sanches, Juliano
Shimada, Marcos Vinicius
Krelling, Paulo Schultz Filho,
Richard Zappe, Rossini Zappe

14/07

Cristiano Doria Pereira, Daiane
Rodrigo Maryniuk,
Daniele Assis, Diogo Almeida,
Flavia Elisa Antunes,
Greiciane Rolim Rosa,

Divulgação

Priscila Donaire
e Fernando Seabra

Haislane Pereira da Silva,
Jan Petter, Josuel Nasser
Saulo Afonso Medeiros

15/07

Antônio Carlos Teixeira
Josiane Gomes

16/07

Dulciléia Reis, Juliano Ribeiro
Barbosa, Karine H. L. Teixeira,
Luciana Casarin, Rosângela
Pancheniak de Castro

