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cida, ratinho e arruda tem juntos 6'51'' na tv e no rádio

COMO FEDERAL

Pauliki mira
na criação
de distritos

No tempo, eles lideram

Divulgação

Divulgação

PROPOSTA é gerar mais
emprego e renda, diz Pauliki

Gerar emprego e renda e
fomentar o desenvolvimento econômico e social regional. Este é
um dos objetivos do candidato a
deputado federal e atual deputado
estadual Marcio Pauliki (SD).
Um dos caminhos traçados pelo
parlamentar é abrir a possibilidade legal para que os municípios
possam criar Distritos Industriais
página 3
Regionais.

Homem morre
em confronto
com a PM de
telêmaco borba

A chapa da governadora Cida Borghetti (PP), do deputado estadual Ratinho
Junior (PSD) e do deputado federal João
Arruda (MDB) ao governo do Paraná terão maior tempo no programa eleitoral de
TV e rádio, que começa em 31 de agosto
(37 dias antes das eleições) e termina no
dia 4 de outubro. De acordo com cálculos
da reportagem, caso não haja mudanças
nas coligações, Cida terá 2 minutos e 59
segundos; Ratinho, 2 minutos e 2 segundos; e Arruda, 1 minuto e 50 segundos.
As informações são de Narley Resende,
no Bem Paraná.
O espaço dedicado aos candidatos ao
governo é de 9 minutos em cada programa eleitoral gratuito, veiculado segundas,
página 3
quartas e sextas-feiras.

EM CASTRO
além de Cida, Ratinho e Arruda, outros sete candidatos disputam o Governo do Paraná
Divulgação

queijo de witmarsum recebe certificado

Prefeitura entrega ginásio
a moradores da região
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Divulgação

EM TELÊMACO

Megaoperação prendeu
17 pessoas na região
Nesta semana, um ação contra o tráfico de drogas movimentou quatro bairros de Castro e envolveu, além do Ministério
Público, policiais militares, Guarda Municipal e o Pelotão de
Choque de Ponta Grossa. Em Castro, onze pessoas foram presas
e um adolescente apreendido. No total, a operação registrou
a prisão de 17 pessoas na região. Na ação, foram cumpridos
mandados de busca e apreensão, prisão e sequestro de bens, e
ainda bloqueio de conta bancária dos investigados.
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PARA MULHERES

Emenda de
Aliel estrutura
secretaria

Encontrado
cadáver
de homem
degolado
em córrego

EM CASTRO, 11 presos e um apreendido

FRANS BORG ENALTECE O AGROLEITE

Divulgação
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ENTRE CRIANÇAS EM JAGUARIAÍVA

Divulgação

O deputado federal Aliel
Machado (PSB) participa nesta
sexta-feira (10), de evento no
Laboratório de Informática da
Secretaria de Políticas Públicas
para Mulheres de Guarapuava.
página 3

Castro recebe de 14 a 18 de agosto um dos eventos mais completos do setor leiteiro do país: o Agroleite, que ocorre na Cidade do Leite e no Parque de
Exposições Dario Macedo. Frans Borg, presidente da Cooperativa Castrolanda,
fala da importância da feira e do título de Capital Nacional do Leite.
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A Prefeitura de Jaguariaíva promoveu no dia 8 a entrega de mais um lote de
óculos para alunos das escolas municipais, beneficiados com o 'Projeto Olhar Jaguariaíva'. Desta vez foram 40 as crianças atendidas. Pais e responsáveis participaram
da reunião, na presença do prefeito José Sloboda e secretários.
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na câmara municipal

pela série c

Requerimento questiona serviços
no Hospital Municipal de Piraí

Operário enfrenta o Luverdense
neste sábado, fora de casa
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EDITORIAL

Informe Publicitário

TEMPO, DEMAIS?
Os dois principais candidatos ao governo do
Paraná, aqueles que mais tiveram os holofotes da
mídia nesse ano, Cida Borghetti e Ratinho Júnior,
terão o maior tempo na televisão e no rádio,
seguido do mdebista João Arruda que foi lançado
com a desistência de Osmar Dias. Os três candidatos somam 6'51, enquanto que os outros sete,
todos juntos tem pouco mais de 2 minutos para
convencer o eleitorado paranaense de suas propostas, e para que vieram. Para cientistas políticos,
tempo demais pode ser um problema se não souber
usá-lo, mas para quem tem o que mostrar, pode
significar muito!

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

12 DE AGOSTO
DIA DOS PAIS
Pai a moda antiga

Imagem meramente ilustrativa

Pai, um carinho, por favor!
* Adriano Gonçalves
A paternidade sempre foi vista
como o “lugar” da autoridade, proteção, firmeza, das regras e da lei. De
fato, estas premissas nos tornam o que
somos: Pais.
Entretanto, temos acompanhado
uma crise desses papéis, uma carência e disfuncionalidade no ser e fazer
paternos. Podemos então perceber
uma geração sem referências, carente
não só da presença, mas da essência,
daquilo que estrutura o ser humano.
Sim, ouvimos ecoar por entre o caos
social um apelo: Pai, um carinho, por
favor!
Podemos dar resposta a esse
pedido resgatando, o que, para mim,
são três fenômenos genuinamente
paternos: voz que gera segurança,
autoridade que cria espaço e liderança
que aponta o eterno.
A acolhida de um filho é antes de
tudo verbal. Uma comunicação dos pais
e cuidadores, que se doam por amor!
E a criança ainda no ventre materno
percebe perfeitamente todos os matizes e entonações de nossa voz, e com
maior nitidez e eloquência escuta a voz
paterna.
O psicanalista americano Bernard
This afirma: "entre a vivência no líquido
amniótico e a vivência ao ar livre, a voz
do pai serve de referência transicional
tranquilizante: in útero, a criança percebe a voz de seu pai, os sons graves
são inclusive mais facilmente percebidos do que os agudos. E após o nascimento, a voz do pai, ligada à segurança
fetal, exerce sobre a criança efeitos
tranquilizantes: ela chora menos, acalma-se mais facilmente. Quando o pai a
banha, ela se acalma, mostra a língua,
sorri quando se fala com ela, dormirá
rapidamente e seu sono será mais profundo, mais regular.
” Hoje, mais cedo que nunca,
precisamos romper o silêncio adâmico,
colocar nossa voz firme em prol de
nossos filhos, eles querem ouvir nossos
conselhos, sentimentos traduzidos em
palavras. Quando nos calamos frente
ao filho ele se perde na ansiedade da
falta de referência. Pai, uma fala, por
favor!
Após ser acolhido pela fala, há
sobre o pai um desígnio de autoridade
a exercer. Não aquela que se vale da
força de um braço, mas a autoridade
que sabe abrir as mãos, criando espaço
para que o filho possa ser!
A verdadeira autoridade paterna
está nessa capacidade de criar opor-

tunidades, espaço para que o ser apareça na vida e se ponha na realidade.
Nossos filhos precisam de estrutura,
supervisão, de serem civilizados.
Quando criados num ambiente muito
à vontade, sob o princípio de não
intervenção e despidos de liderança,
no geral, eles começam a desafiar as
convenções sociais e o bom-senso.
Muitos se machucam, pois buscam
"fora de um lar" a autoridade que queriam dentro de casa, e alguns nunca se
recuperam. É dos braços de um pai
que a criança vislumbra a realidade de
um mundo a desbravar, pois, antes do
pai, ela com a mãe eram quase uma
só “pessoa”. Ser autoridade é ser para
o filho o universo de possibilidades de
descobertas de si e do mundo! Pai, um
espaço, por favor!
E, por fim, porém não menos
importante, todo pai funciona como
uma espécie simbólica do Eterno.
Muito da relação com o transcendente
é construída pela relação que nutrimos
com nosso pai terreno. Não é atoa que
temos, quando pequenos, a sensação
de eternidade e indestrutibilidade
paterna. Eles eram nossos heróis,
quase deuses!
Pai, sobre nós há essa responsabilidade de benevolência e apontamento
para o eterno. Não podemos renegar
nosso lugar de liderança dentro do lar,
na sociedade. Pai, uma eternidade, por
favor!
Não quero com isso assumir uma
postura machista. Não mesmo! Pois
com voz, autoridade e liderança diferentes, a mãe também torna-se responsável pela construção do bem dentro
dos filhos. Mas quero dizer que nós
pais precisamos assumir o nosso lugar,
nosso papel. Não podemos ficar escutando os pedidos de nossos filhos com
o silêncio em resposta. É preciso assumirmos nossa paternidade nas mãos e
sermos para nossos filhos o que eles
precisam.
Urge por nossa paternidade em
ação!
Pai, seja pai, por favor!
* Adriano Gonçalves é missionário, formado em filosofia e psicologia. Autor dos livros “Santos
de Calça Jeans”, “Nasci pra dar
certo!”, “Quero um amor maior”
e “Agora e para sempre – Como
viver o amor verdadeiro”, todos
lançados pela editora Canção
Nova.

- Preguiçoso! Não decorou a taboada
e o alfabeto, vai ficar de castigo.

Pai na era digital

- Os pais de hoje aprendem com os filhos.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

10/08 - Dia da Solidariedade Cristã
Dia Internacional do Biodiesel
11/08 - Dia da Televisão / Dia do Advogado
Dia do Estudante / Dia do Garçom
Dia Internacional da Logosofia
12/08 - Dia Internacional da Juventude
Dia Nacional das Artes / Dia dos Pais
13/08 - Dia do Economista
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ATÉ O STF
A decisão da maioria dos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de enviar
ao Congresso Nacional proposta de aumento de 16,3%
dos seus salários para 2019 é
uma afronta diante da situação
instável que vive a economia
brasileira. A sensação que dá,
é que eles estariam acima de
todo o problema que vive o
país. Com a correção, o salário
dos ministros passaria dos atuais R$ 33,7 mil para R$ 39,3
mil, com efeito cascata nos
salários do funcionalismo, caso
seja aprovado pelo Legislativo
e sancionado pelo presidente
da República.
SENGÉS
A prefeitura de Sengés
segue mobilizada para recuperar a cidade depois das
fortes chuvas e tem recebido
grande quantidade de doações
de empresas do município e
região para auxiliar no atendimento às demandas da população afetadas. Os esforços da
prefeitura em dialogar com as
empresas privadas conseguiram trazer para a população
grandes carregamentos de
telhas, assim como doações de
madeira, colchões, travesseiros

e cobertores.
ARQUIVAMENTO
O Tribunal de Justiça
(TJ) do Paraná publicou esta
semana a decisão do arquivamento do procedimento de
sequestro de verbas da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, destinado ao pagamento da dívida de precatórios
do Município. O arquivamento
do processo foi obtido em
decorrência da assinatura de
um plano de pagamento com o
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) e o TJ, que garantiu o
parcelamento da dívida de R$
120 milhões até 2024.
ÚLTIMAS: * O ex-presidente Luiz Inácio da Silva, preso
na sede da Polícia Federal em
Curitiba, resumiu como sendo
'censura' o seu impedimento de
participar do debate da Band,
na noite de quinta-feira (9). * A
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) manifestou
seus protestos com a oficialização da nova tabela de frete,
publicada no Diário Oficial da
União (DOU). A ABPA destaca
que o tabelamento causa um
grave cenário de insegurança
jurídica, o que tem impacto na
comercialização de insumos.

Um país dividido
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A pouco mais de dois meses do pleito
de 7 de outubro, não se sabe quem se
sentará na cadeira presidencial, mas um
cenário já está bem definido: seja quem
for o eleito, comandará um país rachado,
com bandas em litígio. De um lado, grupos oposicionistas, alguns sob o habitat
de partidos que se dizem de esquerda,
outros impregnados por um discurso de
cunho militarista, com foco na defesa da
ordem, e uma terceira ala, cuja inspiração é a real politik com o lema “chegar
ao poder a qualquer custo”.
A rigor, não se trata da versão clássica entre direita e esquerda, a partir da
observação de que, após a queda do
Muro de Berlim, ficou difícil sustentar
o escopo do socialismo clássico ou do
comunismo, ainda mais quando o principal partido desse grupamento – PT -,
afundou-se no pântano da corrupção,
flagrado, ao lado de outros, nos dois
mais impactantes escândalos da atualidade: Mensalão e Petrolão(Operação
Lava Jato).
A propósito, o cientista político
espanhol, Manuel Castells, no Caderno
Aliás, do Estadão, pontua que a nossa
grande questão “não é mais o embate
entre direita e esquerda, e sim de partidos democráticos (ainda que corruptos) contra uma coalizão neoautoritária
apoiada por grupos de interesses ideológicos extremistas internacionais”.
O fato é que estamos diante de uma
paisagem devastada por granizos de
ódio atirados reciprocamente por militantes e setores de classes médias, cada
qual desfraldando bandeiras e palavras
de ordem. Muitos defendem mudanças,
não deixando ver, porém, pontos de vista
sobre programas fundamentais, como
as reformas política, fiscal-tributária,
previdenciária, entre outras. O discurso
do arquipélago petista fica nas generalidades: trabalhadores perderam direitos
com a reforma trabalhista, a pretendida
reforma previdenciária acabará com a
classe trabalhadora, patati-patatá. Diferenças se vêem no campo das privatizações, quando o verbo passa a defender,
sem restrição, o Estado paquidérmico,
ocupado por militância sem mérito,
como se viu nos 13 anos do petismo no

Dia

* Gaudêncio Torquato

poder.
Na verdade, parcela do ódio destilado no meio social saiu do PT, cujo
lema tem sido apregoado até hoje pelo
comandante-em-chefe dos exércitos
petistas, Luiz Inácio, e reverberado
por generais de seu séquito. O lema,
de todos conhecido, é: “Nós e Eles”,
apartheid social que divide bons e maus,
bandidos e mocinhos. Quem se sente
atingido por esse torpedo separatista,
como as poderosas classes médias de
São Paulo, faz soar por todos os lados
muita indignação.
Não há, portanto, condição para se
juntar as alas adversas em um espaço
de harmonia e boa convivência. Ainda
mais quando o ícone das oposições,
Lula da Silva, encontra-se preso, com
o petismo e satélites entoando loas ao
“salvador da Pátria”, exigindo sua libertação e a condição de elegibilidade para
ele. O espetáculo tem o objetivo de sensibilizar as margens, propiciando uma
mobilização centrípeta, das periferias
para o centro da sociedade.
A estratégia do PT busca juntar
em eventual 2º turno os partidos da
esquerda e do centro-esquerda do arco
ideológico (uso a abordagem apenas
para distinguir uns partidos de outros)
– PT, PSOL, PC do B, PDT e PSB
-, avolumando a massa partidária para
ganhar o pleito. Se conseguir ser vitorioso ou eleger alguém de sua aliança,
a operação “desmonte das reformas
feitas” tomará a atenção do novo governante. Haja articulação para garantir
condições de governabilidade. Se perder, são previsíveis ações de rua, não se
descartando a tradicional depredação
de patrimônio público e privado.
A tão almejada harmonia social não
virá no primeiro ciclo do novo governante. Que deverá se preocupar com
as condições de governabilidade necessárias para aprovar os programas do
governo no Congresso. Só depois divisaremos paz social.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
10/08

Temperatura

21 ºC
4 ºC

Umidade
60%
63%

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

Sábado
11/08

23

ºC

4 ºC

48%
48%

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

Domingo
12/08

23 ºC
6 ºC

62%
66%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
13/08

24 ºC
11 ºC

68%
74%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 09/08/2018
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EM TEMPO NO PROGRAMA ELEITORAL NA TV

Cida, Ratinho e Arruda lideram
Divulgação

Até 24 de
agosto será
homologado o
tempo pelo TRE
A chapa da governadora
Cida Borghetti (PP), do
deputado estadual Ratinho
Junior (PSD) e do deputado
federal João Arruda (MDB)
ao governo do Paraná terão
maior tempo no programa
eleitoral de TV e rádio, que
começa em 31 de agosto (37
dias antes das eleições) e termina no dia 4 de outubro. De
acordo com cálculos da reportagem, caso não haja mudanças nas coligações, Cida terá
2 minutos e 59 segundos;
Ratinho, 2 minutos e 2 segundos; e Arruda, 1 minuto e 50
segundos. As informações são
de Narley Resende, no Bem
Paraná.
O espaço dedicado aos
candidatos ao governo é de
9 minutos em cada programa
eleitoral gratuito, veiculado
segundas, quartas e sextasfeiras. O cálculo considera

OBSCENO TROCA-TROCA

6 minutos e 51 segundos será o tempo dos três candidatos na tv e rádio

o número de deputados que
cada partido da coligação tem
na Câmara Federal, que representam 90% do tempo do
programa. Os outros 10% são
distribuídos igualitariamente.
Com chapa pura, o candidato Doutor Rosinha (PT)
terá o quarto maior tempo,
com 1 minuto e 11 segundos,

HOSPITAL DE PIRAÍ

Requerimento
questiona
serviços
Piraí do Sul - A Casa Legislativa de Piraí do Sul vai pedir informações da Secretaria Municipal
de Saúde sobre os serviços prestados pelo Hospital Santo Antônio.
As indagações estão expostas no
requerimento nº 038/2018, aprovado pelo plenário durante a sessão ordinária desta semana.
A proposta, do vereador
Dalney Bueno (PSD), menciona
problemas de atendimento nos
últimos dias. O texto expõe também que alguns moradores têm
procurado socorro médico em
cidades vizinhas.
“Todos os dias recebemos
diversas reclamações sobre o
atendimento no hospital. As
pessoas estão tendo que ir para
outras cidades vizinhas tais como
Jaguariaiva e a UPA na Cidade de
Castro”, diz o texto.
O requerimento questiona que
tipo de medidas tem sido adotadas pela secretaria para melhorar
os serviços do hospital. O documento também busca saber a destinação do valor de R$ 100 mil,
verba de emenda parlamentar que
está indicada ao setor de emergência da unidade.

PARA MULHERES

Emenda de
Aliel estrutura
secretaria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) participa nesta
sexta-feira (10), de evento no
Laboratório de Informática da
Secretaria de Políticas Públicas
para Mulheres de Guarapuava.
O local foi estruturado com uma
emenda parlamentar no valor de
R$ 100 mil indicada por Aliel em
2016 e vai contemplar as mulheres através do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência (CRAM).
De acordo com a secretária da
pasta, Priscila Shran, dez mulheres vão iniciar o curso básico de
informática. “São mulheres que já
passaram pelos nossos cursos de
panificação, artesanato, costura e
que vão utilizar a informática para
a divulgação e venda do seu trabalho”, afirmou ela. Para o deputado, é fundamental desenvolver
políticas públicas para mulheres,
principalmente as que se encontram em situação de violência.

seguido de Geonísio Marinho
(PRTB), com 12,3 segundos; Professor Piva (PSOL),
com 11,35 segundos; Ogier
Buchi (PSL), com 11,35
segundos; e Jorge Bernardi
(REDE), com 10,4 segundos. Os candidatos Professor Ivan Bernardo (PSTU) e
Priscila Ebara (PCO), cujos

partidos não tem representantes na Câmara Federal, terão
o tempo mínimo, distribuído
igualitariamente. Cada um
dos dois terá 6,6 segundos.
O tempo final será homologado pelo Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) até 24 de
agosto e por isso ainda está
sujeito a ajustes.

Pauliki mira na criação de distritos
Divulgação

Será divulgada na terça-feira a primeira pesquisa ao governo
do Paraná encomendada depois das convenções. Está registrada
no TSE com o número PR-03873/2018 e tem o Bem Paraná
como contratante e o instituto responsável é o Irg.

O Ministério Público do
Paraná (MP-PR) instaurou
dois inquéritos criminais
para apurar as eventuais
participações do presidente
da Assembleia Legislativa,
Ademar Traiano (PSDB),
e do deputado estadual
Plauto Miró (DEM) nos
desvios apurados pela Ope-

ração Quadro Negro. Os
processos têm como base
a colaboração premiada de
Eduardo Lopes de Souza,
dono da Construtora Valor
e principal delator do
esquema – que, segundo
as investigações, desviaram
mais de R$ 20 milhões de
obras em escolas estaduais.

SE ENTREGOU
Celso Silva, ex-prefeito de Bandeirantes, abriu o jogo.
Desde que ingressou no Podemos, muito antes da desistência
de Osmar Dias, ele aderiu à candidatura de Ratinho Jr. Isso
demonstra que a operação política que acabou com a renúncia
de Osmar e a adesão de Alvaro Dias, big boss do Podemos
no Paraná, já estava escrita nas estrelas meses antes da fritura
completa do irmão Osmar Dias.
Pauliki: "é o momento de tornar as regiões competitivas"
geração de empregos”, ressalta
Pauliki.
“As empresas que se instalarem nos Distritos Industriais
Regionais poderão se habilitar
no Programa Paraná Competitivo ou programa similar de
estímulo ao desenvolvimento,
conforme os critérios próprios
de cada programa”, completa o
deputado Pauliki.
Esse projeto de lei permite
a criação de distritos regionais
em todo o estado. “Já estamos
em discussões avançadas para a
criação dos distritos Regionais
dos Campos Gerais, CentroSul e Norte Pioneiro”, afirma o
parlamentar.
“Estou atuando para podermos contribuir decisivamente

para o desenvolvimento de
todas as regiões do nosso
Paraná. Esse polo irá gerar
empregos, renda e estimular o
desenvolvimento social”, completa Pauliki, que é presidente
da Comissão de Indústria,
Comércio, Emprego e Renda
na Assembleia Legislativa.
“É o momento de tornar as
regiões competitivas economicamente para disputar mercado
de atração de grandes empresas
e fomentar o desenvolvimento
regional. Na Câmara Federal,
é necessário ter parlamentares
com essa visão, que sejam ficha
limpa e lutem por fazer a política do jeito certo e de resultados para a nossa sociedade”,
ressalta Pauliki.

DEFINIÇÃO DO PEDÁGIO

Modelo de concessão é debatido
O Governo do Estado realizou nesta quinta-feira (09), em
Maringá (Noroeste), a quarta
reunião pública de trabalho
sobre o novo ciclo de concessão
rodoviária que deve acontecer
no Paraná a partir de 2021.
“Estamos promovendo debates
para definir um novo modelo de
concessão. A sociedade deve ser
ativa, protagonista na definição
do pedágio, porque isso impacta
na vida das pessoas e na economia do Estado”, afirmou a
governadora Cida Borghetti, que
participou do encontro, junto
com lideranças de Maringá e de
região.
“Estamos construindo esse
novo modelo através do diálogo
com a sociedade. Prioritariamente, queremos 50% a menos
na tarifa do que é pago hoje”,
disse Cida. Esta foi a quarta

PRIMEIRA PESQUISA

TRAIANO NA CHINCHA

COMO FEDERAL

Gerar emprego e renda e
fomentar o desenvolvimento
econômico e social regional.
Este é um dos objetivos do
candidato a deputado federal e
atual deputado estadual Marcio
Pauliki (SD). Um dos caminhos
traçados pelo parlamentar é
abrir a possibilidade legal para
que os municípios possam criar
Distritos Industriais Regionais.
Pauliki, inclusive, já protocolou
um projeto de lei na Assembleia
Legislativa do Paraná para a
criação de Distritos Regionais
no estado.
“Não podemos pensar em
desenvolvimento social sem
pensar em geração de emprego
e renda. Uma região desenvolvida, com indústrias e empresas,
irá possibilitar avanços no campo
econômico e consequentemente
social”, ressalta Pauliki.
Para criar Distritos Industriais Regionais, a proposta do
deputado é que os municípios
devem ter o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) inferior a 0,75; população inferior
a 100 mil habitantes e ainda
possuir estudo de viabilidade
técnica da área que ateste a
condição de abrigar um distrito. “A criação de Distritos
Industriais Regionais objetiva
incentivar a industrialização, o
desenvolvimento econômico e a

O jornalista Vicente Ferreira diz que as alianças na
política nativa se aproximam de obsceno troca-troca de
parceiros. Aliados das eleições anteriores agora estão
em trincheiras opostas e os adversários se juntam no
mesmo barco.
Esses conchavos de cúpula mostram que, para estar
no poder, nossos políticos fazem qualquer acerto. E o
período é propício. Por trás do jogo de dissimulações
prevalece o vale-tudo. O poder merece tamanha desfaçatez porque proporciona a oportunidade de fazer
qualquer negócio.
O poder, senhores, é uma maravilha. Dá-se
emprego aos de casa e aos do auditório, socorrem-se
os apaniguados, surgem negócios as oportunidades
muitas vezes pouco republicanas. Por aí vai. Assim se
desenrola a vida de um estadista tupiniquim. Vida boa.
Marcada apenas pela preocupação de ficar no trono
pelo maior prazo possível.

reunião realizada pelo Governo
do Estado. Os primeiros foram
em Cascavel, Londrina e Ponta
Grossa. Nesta sexta-feira (10),
o evento acontece em Curitiba.
“Nestas reuniões, ouço profissionais de diversas áreas, lideranças
locais, pessoas da comunidade.
Em cada audiência formamos
grupos de trabalho, que elaboram proposta, com argumentação e comentário, para cada
região do Paraná. De forma que,
juntos, definiremos quanto queremos pagar de pedágio, quais
as obras necessárias para cada
região”, explicou.
Em maio, o Governo do
Estado solicitou ao Ministério
dos Transportes uma nova delegação das rodovias federais que
formam o Anel de Integração. No
dia 11 de junho, o Estado notificou as seis concessionárias de

pedágio para iniciar os processos de finalização dos contratos,
que acabam em 2021. “Pedimos
a renovação da delegação para
discutir o assunto do pedágio
aqui, porque nós paranaenses é
que conhecemos as nossas reais
necessidades. Estamos confiantes de que esse novo modelo vai
beneficiar a população e fazer
com que a justiça tarifária possa
ser a referência e o ponto focal
deste modelo”, afirmou.
O secretário de Infraestrutura
e Logística, Abelardo Lupion,
explicou que está sendo feito
trabalho em três comissões, de
dentro do governo: uma que trata
da delegação do governo federal
para o Paraná; outro para encerramento dos atuais contratos, e
outro que ouve a sociedade para
obter propostas e saber o que ela
espera para o futuro.

DA MATA RIFADO
O PSC avançou e recuou
algumas vezes com o nome de
Renan da Mata para compor
disputa ao Senado na coligação que apoia Ratinho Jr. Da
Mata foi indicado pelo presidente do partido, Hidekazu

Takayama, e mesmo depois
do final da convenção em
que foi decidido que Oriovisto Guimarães (Podemos)
seria o candidato único da
aliança, seu nome ainda era
cogitado.

JÁ ERA
Ontem, com a publicação da ata no TRE, o imbróglio foi
definitivamente resolvido. E a assessoria do PSC esclareceu:
"Renan era um nome, mas após a união com o Podemos, deixou
de ser. Vai ser uma eleição com maior número de candidatos ao
Senado e como Oriovisto tem uma liderança mais assertiva, e
pelo projeto maior, Renan retirou sua candidatura".
'MP É PARCIAL'
O procurador e coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal na Lava
Jato, Delta Dallagnol, publicou em seu perfil no Facebook
diferenças entre Judiciário
e MP: "Ministério Público e
Judiciário têm semelhanças,
mas neste ponto são diferen-

tes: o Judiciário é um órgão
inerte, espera as manifestações das partes e decide de
modo imparcial. Já o Ministério Público é impessoal, mas
é parcial: ele defende o interesse público e está sempre
de um lado da disputa, o da
sociedade".
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PELA SÉRIE C

Operário pega o Luverdense no sábado
Divulgação / José Tramontin

No primeiro
confronto
o Fantasma
levou a melhor

PARA QUEIJO COLONIAL

Cooperativa recebe
certificação de IG

Da Assessoria
Os atletas e a comissão técnica do Operário Ferroviário
viajaram, na manhã desta quinta-feira (9), para Lucas do Rio
Verde-MT. No sábado (11), o
alvinegro enfrenta o Luverdense
pela última rodada da primeira
fase do Campeonato Brasileiro
da Série C. A partida será no
Estádio Passo das Emas, às
17h.
O Fantasma é o líder do
Grupo B, com 35 pontos, 10
vitórias, cinco empates e duas
derrotas. Na última rodada, o
time de Vila Oficinas empatou
em casa com o Bragantino-SP
em 1 a 1. O Luverdense é o
quinto colocado, com 21 pontos, seis vitórias, três empates e
oito derrotas. Na 17ª rodada, a
equipe perdeu fora de casa para
o Joinville por 4 a 2.
No primeiro turno, Operário e Luverdense se enfrentaram
no Estádio Germano Krüger no
dia 10 de junho, com vitória do
alvinegro por 3 a 2. Sosa, Xuxa
e Erick marcaram os gols da
equipe da casa.

Fantasma quer voltar com pontos, para garantir posição

Se vencer a partida deste
sábado, o Fantasma garante a
primeira colocação do grupo
B e a melhor campanha da primeira fase. Em caso de empate,
o alvinegro garante pelo menos
a segunda colocação. Nos dois
casos, o Operário decidirá em
Ponta Grossa o acesso à Série B
do Brasileiro. Se perder, o time
de Vila Oficinas precisa torcer
por um tropeço do Botafogo-SP
ou um empate do Cuiabá-MT
para se manter pelo menos em
segundo.
Para o confronto contra
o Luverdense, o técnico Ger-

son Gusmão terá o retorno do
zagueiro Alisson, que volta de
suspensão. Já o goleiro Simão e o
lateral esquerdo Peixoto, suspensos, não viajaram com a equipe.
O lateral direito Danilo Báia, o
zagueiro Rodrigo e o volante
Erick seguem em tratamento no
Departamento Médico.
Em entrevista coletiva, o treinador falou sobre a partida. “É
o último jogo da primeira fase e
a gente ainda tem ambição em
buscar uma vitória ou, se não
der, um empate, mas voltar com
pontos de lá para garantir a condição que a gente quer: terminar

Palmeira - A Cooperativa Agroindustrial Witmarsum
recebeu a primeira certificação
de Indicação Geográfica (IG)
concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) a uma indústria de laticínios que produz sob o Sistema de Fiscalização Federal
(SIF). Em solenidade realizada
durante a programação do 3º
Evento Internacional de Indicações Geográficas e Marcas
Coletivas, realizado em Belo
Horizonte (MG), nesta quintafeira (9), a certificação de IG foi
entregue ao presidente da Cooperativa, Artur Sawatzky, pelo
presidente do INPI, Luiz Otávio
Pimentel. A partir de agora, o
selo de IG poderá ser utilizado
nos rótulos dos queijos ‘Colonial’ e ‘Colonial com Pimenta
Verde’, atestando a procedência
dos mesmos como “Queijo da
Colônia Witmarsum”.
Logo após receber o
certificado de IG, Sawatzky
manifestou sua satisfação pela
obtenção da certificação, após
um detalhado e minucioso processo de acreditação que durou
cerca de quatro anos, dizendo
que se trata de uma conquista.
“É um fato marcante para a
Cooperativa, que comprova a

prevalência da qualidade dos
nossos produtos e a importância da marca Witmarsum”,
disse ele. Marca esta que é utilizada em todos os produtos da
linha de queijos finos.
A IG delimita a área onde
o queijo é produzido à área da
antiga Fazenda da Cancela,
no município de Palmeira. O
registro aponta que “a Colônia Witmarsum se encontra na
parte oriental do segundo planalto paranaense, não muito
distante da escarpa conhecida
regionalmente pela denominação de Serrinha, Serra do
Purunã e Serra das Almas. A
Colônia é cortada pela Rodovia do Café (BR 376) e a BR
277 está à margem direita. É
constituída por um território
de 7.800 hectares.
Na sexta-feira (9), junto
com outros produtos paranaenses com registro de IG, o
Queijo da Colônia Witmarsum estará no centro de uma
rodada de negócios. Para
Sawatzky, trata-se de uma
excelente oportunidade para
apresentar o produto com IG
e outros da Linha de Queijos
Finos Witmarsum a potenciais
compradores, possibilitando a
abertura de novos mercados.

CATANDUVAS

Prefeitura de
Carambeí realiza
licitação da obra
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí realizou na manhã de
quinta-feira (09) licitação na modalidade concorrência (2/2018)
para contratação da empreiteira
responsável pela pavimentação da
Estrada do Catanduvas.
O certame iniciou com o preço
máximo de R$ 6.928.664,54 e
finalizou com o desconto de R$
445.852,62, sendo a empreiteira
Antonio Moro & Cia Ltda., vencedora da licitação pelo valor de R$
6.482.811,94.
A empresa ficará responsável
em pavimentar o trecho de seis
quilômetros, a partir do início da
estrada até as proximidades do
‘Bar do Cabelo’. 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.

ENTRE CRIANÇAS

Jaguariaíva
investe na
identiﬁcação
e correção de
problemas
visuais
Jaguariaíva - A Prefeitura de
Jaguariaíva promoveu no dia 8 a
entrega de mais um lote de óculos
para alunos das escolas municipais, beneficiados com o 'Projeto
Olhar Jaguariaíva'. Desta vez
foram 40 as crianças atendidas.
Pais e responsáveis participaram da reunião, que ocorreu no
Cine Teatro Valéria Luercy, com a
presença do prefeito José Sloboda,
a secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte e vice-prefeita, Alcione Lemos; a secretária
municipal de Saúde, Amália Cristina Alves, a diretora do Departamento de Educação, Andréia
Valentim, assessoras pedagógicas
e diretoras escolares.
Desenvolvido desde 2010, o
Olhar Jaguariaíva é mantido com
recursos próprios municipais e é
executado por meio de parceria
entre as secretarias municipais
de Educação, Cultura e Esporte
(Smece) e de Saúde (Semus). O
processo começa com testes iniciais de visão com as crianças na
escola por professores treinados.
Depois do Teste Snellem nas
escolas, os alunos que necessitam
passam por exames e consulta
oftalmológica via Semus para,
posteriormente, receber gratuitamente os óculos para tratamento
do problema de visão apresentado.
As crianças podem escolher vários
modelos e cores disponíveis. A
novidade neste mês foram os óculos com hastes flexíveis.
Por meio da Smece a prefeitura
investe de R$ 56 a R$ 98 em cada
óculos, dependendo do grau da
lente necessária ao aluno. São oferecidos inclusive óculos com lentes
especiais. A secretária de Saúde,
Amália Cristina, relata que o uso
contínuo dos óculos deve ser incentivado pelos pais, evitando assim o
agravamento do problema visual.
Desenvolvimento integral Durante a interação com os pais e
alunos a secretária e vice-prefeita
Alcione destacou que a atenção à
correção dos problemas de visão
na infância é uma das iniciativas do
município em prol do desenvolvimento integral de seus alunos.
Já o prefeito José Sloboda
ressaltou a seriedade com que os
projetos e programas municipais
vêm sendo desenvolvidos e consolidados.
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Divulgação

Capital Nacional
do Leite reúne o
que há de melhor
Maior objetivo
é levar o
conhecimento
aos produtores
Da Assessoria
O município de Castro (PR)
recebe de 14 a 18 de agosto um
dos eventos mais completos do
setor leiteiro do país: o Agroleite, que ocorre na Cidade do
Leite e no Parque de Exposições
Dario Macedo. Com o tema
'Capital Nacional do Leite', o
maior objetivo do evento é levar
conhecimento aos produtores,
por meio de palestras e fóruns
técnicos, troca de informações
com empresas e expositores do
setor. Está confirmada a participação de 205 empresas de
diversos ramos entre nutrição,
medicamentos, genética, máquinas, ordenhadeiras e sementes.
“Esperamos que após o Agroleite todos os nossos visitantes
voltem para suas propriedades
abastecidos de informações e
soluções para tornar seus negócios mais rentáveis, seus rebanhos mais produtivos e com
ideias para profissionalizar cada
dia mais a gestão de suas fazendas”, afirma o presidente da
Castrolanda, Frans Borg, organizadora do Agroleite.
Para este ano, a expectativa é
superar os excelentes números da
edição de 2017, que contou com
62 mil visitantes que movimentaram R$ 55 milhões. Para atrair
um público maior ainda, o Agroleite 2018 conta com o famoso
Torneio Leiteiro, que premiará
por volume e aproximação.
Outra novidade é a Trilha
do Leite, voltado para aqueles
que querem conhecer todos os
detalhes desse setor produtivo.
Em uma instalação perto da
Arena Agroleite, serão apresentadas pequenas palestras
que mostram desde a criação
da bezerra até o processo de
industrialização e envasamento
do leite. As apresentações serão
diárias, em horários estipulados
e com número limitado de pessoas por edição. Algumas das
sessões serão exclusivas para o
público infantil.
No Centro de Eventos Pessutão serão realizados fóruns
para diversos públicos como
jovens e mulheres cooperativistas. Haverá também o Seminário Internacional, com dois

painéis: Controle de Carrapatos
e as Estratégias Nutricionais
para aumentar a imunidade das
vacas leiteiras. A programação
completa e as inscrições para
os fóruns e para o seminário
internacional estão em http://
www.agroleitecastrolanda.com.
br/home.
Paralelamente, na pista de
julgamento da Arena Agroleite,
acontecerá o tradicional desfile
de animais, onde serão julgados
os melhores exemplares das
raças Holandesa e Jersey. Os
animais passam por um verdadeiro olhar de raio-x dos juízes.
São avaliados quanto a úbere,
pernas, abertura de peito, linha
dorsal, característica e força leiteira, feminilidade e até os cascos são levados em conta. No
dia 18, último dia do evento,
no começo da noite, três juízes escolhem aquelas que são
as melhores vacas do evento:
a Vaca do Futuro e a Campeã
Suprema Agroleite 2018. A
programação também contempla o julgamento de gado de
corte das raças Caracu, Brahman, entre outras, no Parque
Dario Macedo.
Noite de Gala
Uma das atrações mais
aguardadas é a cerimônia de
premiação do Troféu Agroleite,
entregue desde 2002, e que
neste ano acontecerá às 20h do
dia 15 de agosto, no Memorial
da Imigração Holandesa. O
evento contará com a presença
de autoridades, personalidades
do agronegócio brasileiro, presidentes, diretores e profissionais das empresas nacionais e
multinacionais participantes do
Agroleite.
Castro: Capital
Nacional do Leite
A cidade paranaense de
Castro, na região dos Campos
Gerais, é conhecida por suas
belezas naturais, como o Canyon
Guartelá, pelo moinho De Immigrant, o segundo maior da América Latina, e pelo tropeirismo.
Mas o que muita gente ainda
não sabe, é que no município
se encontra uma das principais
bacias leiteiras do país, o que
lhe garantiu, por meio da Lei
Federal nº 13.584, o título de
Capital Nacional do Leite. Puro
merecimento, pois segundo o
IBGE, Castro liderou a produção nacional por municípios,
com a marca de 255 milhões de
litros de leite no ano de 2016.

“A lei é um incentivo ao produtor de leite que vê sua atividade valorizada e reconhecida.
Sermos legalmente a Capital
Nacional do Leite agrega valor à
nossa matéria-prima e se reflete
nos produtos que industrializamos”, comemora Frans Borg,
presidente da Castrolanda, cooperativa agroindustrial que realiza o Agroleite, evento técnico
voltado para a cadeia do leite,
realizado anualmente em Castro
no mês de agosto.
Esse resultado é fruto de
árduo e longo trabalho e tem
relação intrínseca com a formação da Cooperativa Castrolanda,
cuja história começou com a
chegada de 46 famílias holandesas ao município, em 1951, com
seus rebanhos somando 1.200
cabeças de gado. A atividade
leiteira se firmou na região, e
aos poucos a tradição somou-se
ao investimento em tecnologia,
melhoria genética dos rebanhos,
atenção às normas de controle
sanitário e muita dedicação dos
produtores. “Esse alto índice
de produção atual só é possível
porque os produtores têm compromisso com a atividade que
desenvolvem. Essa é uma conquista de todos os pecuaristas
de Castro”, explica Borg.
Apoios e patrocínios
O Agroleite 2018 tem o
apoio institucional da Prefeitura
de Castro, Fundação ABC e das
Associações das Raças Holandesa e Jersey. É patrocinado na
cota Diamante pela Nutron, Tetra
Pak, Italac, MSD Saúde Animal
e Caixa Econômica Federal. Já a
cota Ouro recebe a chancela da
DuPont Pioneer, Sicredi, Irrigabrasil, Select Sires, Phibro, Calpar e United Airlines, e na cota
Prata conta com o patrocínio do
BRDE, Elanco, Atlântica Sementes, Banco do Brasil, Copel
Telecom, New Zealand Trade e
Enterprise, Ceva, Allflex, Coonagro, PGG Wrightson Seeds,
Vallée, Fertilizantes Castrolanda,
Brandt e Cescage Genética.
Serviços
O Agroleite 2018 acontece
entre os dias 14 a 18 de agosto,
sempre das 8 às 18 horas,
na Cidade do Leite, anexa ao
Parque de Exposições Dario
Macedo, localizado no KM 198
da PR 340 (Estrada de Castro),
em Castro, no Paraná. A entrada
é gratuita. Mais informações e
inscrições no site www.agroleitecastrolanda.com.br.
Divulgação

Cidade do Leite em dia de Agroleite

Frans Borg, presidente da Cooperativa Castrolanda: "Capital Nacional do Leite agrega valor"

PARA ATENDER MORADORES DO PADRE PIVA E REGIÃO

Ginásio é entregue a moradores
Da Assessoria
As regiões do Padre Piva,
Vila Operária, Cantagalo e
Pandorf passaram a contar
desde quinta-feira (9) com
mais um espaço para a prática de esportes e lazer. A
Prefeitura entregou as obras
de reforma do Ginásio Wilson
Schoembaecler, totalmente
reestruturado, com troca
de piso, telhado, tabelas,
reforma e acessibilidade nos
banheiros, pintura interna e
externa, além de academia ao
ar livre e um parque infantil.
O investimento com recursos
próprios foi de R$ 78 mil.
O secretário municipal de
Esporte e Juventude, Marcos
Vinicios de Rocco, destacou
que comunidade ganha um
local totalmente adequado
para prática de esportes.
"O ginásio vai beneficiar a
comunidade do Padre Piva e
outras no entorno que pode-

rão utilizar o local a partir de
agora. Estamos felizes em
ver que o esporte castrense é
valorizado", disse.
O vereador Miguel Zadhi
Neto, autor do projeto que
deu o novo nome ao ginásio,
ressaltou que o esporte tira a
criança da rua e da violência.
Representando a família, o neto de Wilson, Pedro
Schoembaecler
agradeceu
a homenagem. "Meu avô foi
um exemplo de dignidade no
esporte", disse.
O prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior ressaltou que
o ginásio, fechado há quatro anos, vai beneficiar uma
grande parcela dos moradores do bairro Padre Piva e
de outros, além dos alunos
da Escola Municipal Lourival
Leite de Carvalho.
O evento contou ainda
com apresentação de dança
dos alunos da Escola Municipal Lourival Leite de Car-

valho.
Homenagem
O castrense Wilson Schoembaecler, que dá nome ao
ginásio, era conhecido como
Wilsinho e por muitos anos
se envolveu no esporte castrense. Foi jogador de futebol amador pela equipe do
Ipiranga, fundou o Santos
Futebol Clube, em Castro,
do qual foi técnico. Entre
os anos 80 e 90 o Santos
consagrou-se diversas vezes
campeão do Campeonato
Amador de Castro e o time
representou o município na
Taça Paraná, campeonato
organizado pela Federação
Paranaense de Futebol.
Wilson incentivava também a formação de novos
atletas, atuando em categorias de base. Foi também
presidente da Liga Castrense
de Futebol. Faleceu aos 76
anos em 2012.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42) 3232-5148
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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.
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7UDEDOKR([SHULrQFLDPtQLPDGHPHVHVHP
DWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDiUHDGH6HJXUDQoDGR
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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.

$FHVVHZZZSUVHQDFEUWUDEDOKHBFRQRVFR
FDGDVWUHVHXFXUUtFXORYHULÀTXHRV
SUpUHTXLVLWRVHFDQGLGDWHVHDWp

VENDO TÍTULO
PATRIMONIAL DO CASTRO
CLUBE DE CAMPO
R$ 6.500,00 (custa 9mil direto no
Clube). Transferência R$ 900,00
por conta do comprador. Entrego
com as mensalidades em dia (mensalidade de R$ 165,00). Tratar pelo
telefone (41) 99966-9509.

ALUGO CASA FUNDOS
VENDO
DOIS QUARTOS PG
Chevrolet Spin 2013 completa, R$
Alugo no centro de Ponta Grossa,
35.000,00. Telefone: (42) 9 9938uma quadra do antigo supermer6091.
cado Big, duas do Paraguaizinho e
Palladium, casa de fundos contendo
2 quartos,
sala, cozinha
e banheiro.
PODER
JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO PARANÁ
Valor de R$ 600, (já incluso água)
COMARCA DE CASTRO
(42) DO PARANÁ
mais luz.
Sem garagem.
Tratar no ESTADO
PODER
JUDICIÁRIO
VARA
CÍVEL DEDO
CASTRO - PROJUDI
(42) 9 9972-0758. COMARCA DE CASTRO
Rua Coronel Jorge Marcondes, S/N - Fórum - Castro/PR - CEP: 84.172-020 - Fone: (42)
VARA CÍVEL DE
CASTRO - PROJUDI
3233-3608
Rua Coronel Jorge Marcondes, S/N - Fórum - Castro/PR - CEP: 84.172-020 - Fone: (42)
3233-3608
Autos nº. 0004656-59.2015.8.16.0064

FILHOTES DE
PASTOR ALEMÃO
Vendo filhotes de pastor alemão
capa preta – 03 machos, 45 dias.
Telefone: (42) 9 9938-6091.

ANUNCIE AQUI!

3232-5148

determinação da MMª.
Juíza de
Direito Resseti
Designada.
Cleuza
Marlene
Guiloski
Empregada Juramentada
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Autorizada pela Portaria nº 02/2016
Empregada Juramentada

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA
DE OPERAÇÃO - RENOVAÇÃO
ARAUCO FOREST BRASIL S.A., de CNPJ-MF sob n°
00.198.057/0002-28, torna público que irá requerer, junto ao IAP,
renovação da Licença de Operação n° 26.245, válida até 22/12/2018,
para explotação de pequena cascalheira de saibro COBRASMA,
implantada em imóvel próprio no Distrito de Ouro Verde, Município
de Sengés, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
J. WEIGERT EPP, CNPJ n 05.294.337/0001-72 torna público que irá
requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para serraria
com desdobramento de madeiras e transporte rodoviario de cargas
nao perigosas instalada R Rovilio Christianetti, 362, Distrito Indl Ari
Fanchin, Jaguariaiva, Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
J. WEIGERT EPP, CNPJ N 05.294.337/0001-72 torna público
que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operaçãopara serraria com desdobramento de madeiras e transporte rodoviario de
cargas nao perigosas instalada R Rovilio Christianetti, 362, Distrito
Indl Ari Fanchin, Jaguariaiva, Pr.
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Touro: Bom dia para resolver
assuntos familiares ou prestar atenção nos conselhos de alguém mais
velho. Vai se destacar cuidando de
tarefas práticas.

Escorpião: Você pode conseguir o reconhecimento que merece,
ainda mais se souber agir nos bastidores. Preste atenção na sua intuição.

Gêmeos: O astral é favorável
para expressar suas ideias e fazer
contatos importantes, inclusive no
serviço. Aproveite para resolver tarefas que exigem mais diplomacia. A
dois, abra seu coração!

Sagitário: Trabalhar em equipe
pode ser uma boa, já que terá facilidade para se entender com os
colegas. Mas preste atenção nos
detalhes. O romance fica mais gostoso se saírem da rotina.

Câncer: Pode ter boas oportunidades para encher o bolso! Se está
lutando por uma promoção ou um
novo cargo, faça a sua parte e não
espere muito dos outros.

Capricórnio: O astral é favorável para encerrar um ciclo antes de
partir para uma nova etapa. No trabalho, tente algo diferente se quiser
crescer na carreira.

Leão: Talvez tenha que ser mais
flexível se quiser trabalhar bem em
equipe: nem tudo precisa ser feito só
do seu jeito. Saiba ceder em alguns
momentos.

Aquário: Concentre-se nas
tarefas que podem ser feitas com os
colegas e tente ceder em algumas
coisas para manter a harmonia na
equipe. Astral pesado no lar.

Virgem: O desejo de ficar no
seu canto tende a crescer e pode se
sentir mais à vontade se puder trabalhar a sós. Confie em sua intuição na
hora de lidar com dinheiro. Aproxime-mais da pessoa amada.

Peixes: É hora de se concentrar
nas suas responsabilidades. Pode
se envolver em mal-entendido no
trabalho, portanto, redobre a atenção. Colega ou pessoa próxima pode
atrair seu interesse.

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
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Libra: O desejo de se envolver
em novos assuntos e aprender coisas
diferentes deve falar mais alto. Pode
se desentender com uma pessoa
próxima.
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Áries: Pode se destacar cuidando de trabalhos que exigem criatividade, carisma e contato com o
público. Só precisa ter cuidado com
o excesso de gastos.
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Comarca
de Castro,
doo Paraná
etc.
FAZ SABER,
a todos Estado
quantos
presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
DE
DOMÍNIO
POR
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA,
sob
nº
que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA
0004656-59.2015.8.16.0064, em que é requerente CORNELIA ALEIDA VAN
DE
DOMÍNIO
POR
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA,
sob
nº
LOHUIZEN VAN SANTEN, pela qual a autora pretende adquirir o domínio sobre:
0004656-59.2015.8.16.0064, em que é requerente CORNELIA ALEIDA VAN
“Lote de terreno urbano sob nº 12, da quadra “R” do Loteamento Jardim das Naçõe
LOHUIZEN VAN SANTEN, pela qual a autora pretende adquirir o domínio sobre:
neste município, com área de 596,76 metros, com frente para a Rua Bertholdo
“Lote de terreno urbano sob nº 12, da quadra “R” do Loteamento Jardim das Naçõe
Martins de Oliveira onde mede 28,30 metros fazendo esquina com a Rua Matilde
neste município, com área de 596,76 metros, com frente para a Rua Bertholdo
Baer onde mede 22,30 metros; ao Sul onde mede 26,40 metros confrontando com
Martins de Oliveira onde mede 28,30 metros fazendo esquina com a Rua Matilde
o lote nº 12 de Mark Allen Harvey; e ao Oeste onde mede 22,00 metros
Baer onde mede 22,30 metros; ao Sul onde mede 26,40 metros confrontando com
confrontando com o lote nº 08 de Francisco Moreira de Anhaia”;e sendo que
o lote nº 12 de Mark Allen Harvey; e ao Oeste onde mede 22,00 metros
mediante o presente edital CITA a empresa JARDIM DAS NAÇÕES LOTEAMENTO
confrontando com o lote nº 08 de Francisco Moreira de Anhaia”;e sendo que
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
mediante o presente edital CITA a empresa JARDIM DAS NAÇÕES LOTEAMENTO
77.473.775/0001-09, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
15 (quinze) dias, contestem a ação, sob pena de revelia. Consoante disposto no Art.
77.473.775/0001-09, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de
285, segunda parte do CPC: “NÃO SENDO CONTESTADA A AÇÃO, SE
15 (quinze) dias, contestem a ação, sob pena de revelia. Consoante disposto no Art.
PRESUMIRÃO ACEITOS PELO RÉU, COMO VERDADEIROS OS FATOS
285, segunda parte do CPC: “NÃO SENDO CONTESTADA A AÇÃO, SE
ARTICULADOS PELO AUTOR”. E, para que chegue ao conhecimento dos
PRESUMIRÃO ACEITOS PELO RÉU, COMO VERDADEIROS OS FATOS
interessados, e futuramente ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
ARTICULADOS PELO AUTOR”. E, para que chegue ao conhecimento dos
presente edital, com o prazo de 30 dias, que será publicado na forma da lei, e
interessados, e futuramente ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO nesta
presente edital, com o prazo de 30 dias, que será publicado na forma da lei, e
cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos dois (02) dias do mês de agosto
afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO nesta
(08) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, _________ (Cleuza Marlene Resseti
cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos dois (02) dias do mês de agosto
Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por
(08) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, _________ (Cleuza Marlene Resseti
determinação da MMª. Juíza de Direito Designada.
Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por
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Comarca de Castro, Estado do Paraná etc.
A Doutora ERIKA WATANABE, MMª. Juíza de Direito Designada da Vara Cível da
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LOTEAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ/MF
= EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = de JARDIM DAS NAÇÕES
sob o nº 77.473.775/0001-09.
LOTEAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ/MF
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Estado do Paraná
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
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T
F
R
T
OR G R FA
OP GR RE AZ
IP R EZ ZE
C
I
AC D ZA EN
AL DE A ND
LI EL L DE
SI L LT EI
S P T RI
M
M
O PA D RO
O AP DE OS
L PI DEO S
LA RI D O A
A RO I AC
R O AI CR
RV I AN RE
V I N E

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA
DE OPERAÇÃO - RENOVAÇÃO
ARAUCO FOREST BRASIL S.A., de CNPJ-MF sob n°
00.198.057/0002-28, torna público que irá requerer, junto ao IAP,
renovação da Licença de Operação n° 32.693, válida até 19/12/2018,
para explotação de pequena cascalheira de saibro São Domingos II,
implantada em imóvel próprio na localidade São Domingos, Distrito
de Ouro Verde, Município de Sengés, Estado do Paraná.

3/ale — arm — del — ian — rag. 4/aloé. 6/ararat. 8/thriller. 10/ideogramas.
3/ale — arm — del — ian — rag. 4/aloé. 6/ararat. 8/thriller. 10/ideogramas.

Autos nº. 0004656-59.2015.8.16.0064
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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.

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.
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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.

A forma mais barata de fazer negócio!

EM PONTA GROSSA

Justiça Federal abre
inscrições para peritos
Da Assessoria
Estão abertas inscrições para Peritos Judiciais
na Subseção Judiciária de
Ponta Grossa. Os interessados deverão enviar currículo
profissional e documentos
comprobatórios das informações prestadas para o endereço eletrônico da Seção de
Apoio Judiciário e Administrativo (SEAJA) até o dia 20
de agosto de 2018.
Para efetivar a inscrição
é preciso comprovar inscrição regular e ativa no Conselho Regional de Medicina,
com a respectiva averbação
da especialidade de atuação, em Ponta Grossa.
As vaga estão destinadas
à profissionais habilitados

em angiologia, cardiologia,
clínico geral, dermatologia,
endocrinologia,
gastroenterologia,
geneticista,
ginecologia, hematologia,
hepatologia, infectologia,
medicina legal e perícias
médicas, neurologia, ortopedia, oncologia, otorrinolaringologia, oftalmologia,
pneumologia, psiquiatria,
reumatologia e urologia.
A seleção ocorrerá em
duas etapas: classificatória e
entrevista. O resultado final
será o somatório da pontuação obtida nas duas fases do
processo e será publicado
no portal da Justiça Federal
do Paraná: www.jfpr.jus.br.
O e-mail para inscrições e
dúvidas é: pgocejuscon@
jfpr.jus.br.
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OPERAÇÃO 'EXTIRPE': SÓ EM CASTRO FORAM 11

Megaoperação prendeu 17 na região
Divulgação / PM

Ação teve
como alvo
quatro bairros
de Castro

NA BR-376

PRF encontra homem
morto em córrego

Da Redação*
Na terça-feira (7), um ação
contra o tráfico de drogas movimentou quatro bairros de Castro
e envolveu, além do Ministério Público, policiais militares,
Guarda Municipal e o Pelotão
de Choque de Ponta Grossa.
Em Castro, onze pessoas foram
presas e um adolescente apreendido. No total, a operação
registrou a prisão de 17 pessoas na região. Na ação, foram
cumpridos mandados de busca
e apreensão, prisão e sequestro de bens e ainda bloqueio de
conta bancária dos investigados,
nos bairros Jardim Morada do
Sol, Vila Rio Branco, Jardim
Primavera e Nossa Senhora das
Graças.
O MP-PR informou que as
investigações foram iniciadas há
quatro meses. Além do tráfico
de drogas, a promotoria afirmou
que houve a prática, por diversos núcleos de pessoas, de crimes como roubo, porte e posse
ilegal de arma de fogo, receptação, corrupção de adolescente e
tortura. Ainda conforme a pro-

Da Redação

Presos foram levados na
sede da Guarda Municipal

motoria, outras cinco pessoas
foram presas durante essa fase
de apuração, além de apreendidos oito quilos de entorpecentes,
cinco armas de fogo, três veículos, duas motocicletas e mais de
R$ 100 mil em dinheiro.
Com desdobramentos em
Ponta Grossa e Curitiba, as
ações resultaram, ao todo, na
prisão de 17 pessoas, e na apreensão de aproximadamente 2 Kg
de cocaína, 3,8 Kg de crack e
quase 800 gramas de maconha,
e diversos outros objetos de origem ilícita, como joias, televisores e instrumentos musicais.
Chefe de quadrilha
Dentre os traficantes presos
ao longo da operação, estava

OPERAÇÃO 'NOVUM'

Nove pessoas
detidas em PG
Da Assessoria
Ponta Grossa - Desde as
6h30 da manhã de quinta-feira
(9), 52 Policiais Militares do 1°
Batalhão de Polícia Militar cumpriram 15 mandados de busca
e apreensão e de prisão, nos
bairros Santa Paula, Contorno
e Dallabona, em Ponta Grossa.
Nove pessoas foram detidas.
Com início em maio deste ano,
a 'Operação Novum', sob a coordenação do Ministério Público do
Paraná, reprimiu o tráfico de drogas e outros crimes, como furtos
e roubos.
Ao longo da operação, foram
retiradas de circulação aproximadamente 6,5 kg de drogas (maconha, crack e cocaína), além de
balanças de precisão e munições.
Também foram apreendidos dois
veículos utilizados pelos traficantes, dentre eles, uma motocicleta
furtada no mês de junho, bem
como uma arma de fogo.

NA VILA OFICINAS

Guarda
Municipal
aprende drogas
em ﬁscalização
Ponta Grossa - Durante
ação na Avenida Visconde de
Mauá, na Vila Oficinas, na quarta-feira (8), a equipe do Grupamento Especial Tático com Apoio
de Motocicletas (GETAM), da
Guarda Municipal de Ponta
Grossa, aprenderam 420 gramas de maconha, encontrada em
uma sacola com um passageiro
de moto.
De acordo com as informações, a equipe em patrulhamento
percebeu que o garupa da motocicleta trazia algo embaixo da
blusa. Durante a abordagem, foi
verificada a situação do motoboy
e nada constatado, sendo liberado pela equipe do Getam, mas
o garupa além de ter comportamento estranho, foi achada a
substância e dada voz de prisão.

Tibagi - Na quarta-feira (8),
policiais rodoviários federais que
realizavam operação na região de
Caetano Mendes encontraram o
cadáver de um homem com idade
entre 30 a 40 anos. Mais tarde,
peritos do IML de Ponta Grossa

CONSELHO TUTELAR ACOMPANHOU

Menor detido por tráfico
de drogas em Piraí do Sul
Ministério Público, Polícias Civil e Militar, além da
Guarda Municipal, comemoram o sucesso da operação

um dos chefes de uma quadrilha que morava em Curitiba.
O infrator teve a prisão decretada pela justiça, em virtude da
prática de tortura na cidade de
Castro, praticada contra um traficante local, durante cobrança
de dívidas oriundas do comércio
de entorpecentes.
Em Castro, todos os elementos presos durante a 'Operação
Extirpe', foram apresentados e

enquadrados na sede da Secretaria de Segurança, no andar
superior da antiga Câmara
Municipal, numa movimentação
policial que chamou a atenção
de pessoas na região central.
Além do todo o efetivo policial,
a ação também teve a participação de câes farejadores.
Com informações da Polícia
Militar de Castro*

Descoberto cadáver degolado
Divulgação

Da Redação

Corpo foi encaminhado ao IML de Ponta Grossa
Equipes do Corpo de
Bombeiros de Telêmaco
Borba foram acionados, e
retiraram o corpo do rapaz
do córrego. Peritos do Ins-

tituto de Criminalística de
Ponta Grossa fizeram a perícia no local e o corpo acabou
sendo encaminhado para o
IML.

Dupla assalta praça de pedágio
Palmeira - Na quarta-feira
(8), a praça de pedágio de Palmeira, localizada na entrada
da Colônia Witmarsum, foi
alvo da ação de dois ladrões
armados. O crime aconteceu
por volta de 21horas e depois
de roubarem os caixas, a dupla
fugiu em uma moto, seguindo

em direção a Ponta Grossa.
Conforme as vítimas informaram à Polícia Militar, pelo
menos um dos bandidos estava
armado com revólver. Eles chegaram ao local em uma motocicleta sem placas, anunciaram
o assalto, e pegaram o dinheiro
de quatro cabines. As vítimas
não souberam dizer o valor roubado, informação que também

não é divulgada pela assessoria
de imprensa da concessionária
que administra a praça.
A PM foi acionada e realizou buscas pela região, mas
não encontrou nenhum suspeito de praticar o crime. O
caso foi repassado à Polícia
Civil para investigação e ainda
não há informações sobre suspeitos.

Morre em confronto com a PM
Telêmaco Borba - No fim
da tarde quarta-feira (8), uma
pessoa que ainda não foi identificada, acabou morta em confronto com a polícia militar de
Telêmaco Borba. Aparentando
ter 30 anos, o homem veio a
óbito depois de ter sacado um
revólver e disparado contra os
militares, durante perseguição

Rapaz pego em atitude suspeita

feira.
Por se tratar de menor, foi
apreendido, encaminhado e
apresentado junto aos órgãos
competentes, com o material e
ainda uma quantia não especificada em dinheiro, que estava
sob sua posse.

ENTRE ELES UM MENOR

PM leva três para a
delegacia de Arapoti

na rua San Martin, na vila Isabel.
O confronto aconteceu a partir de denúncias anônimas informando que haveria dois rapazes
em uma motocicleta portando
armas de fogo. Equipes da PM
foram até o local apontado na
denúncia, mas os dois suspeitos fugiram. Depois de algumas
quadras de perseguição, os dois
homens abandonaram a motoci-

Substância análoga a maconha e dinheiro estavam em posse da menor

Da Redação
Arapoti - Após se deslocarem ao Bairro Ceres, em Arapoti, dando apoio a cumprimento
de mandado de busca e apreensão em desfavor de um jovem de
20 anos, policiais militares acabaram por descobrir um outro
rapaz de 25 anos, que na companhia de um adolescente de 15
anos, comercializavam drogas.
A ocorrência foi registrada na
quarta-feira (8), na rua Jurandir
Correia. De acordo com o boletim policial, por volta das 17h20,
no local onde estava o rapaz com

cleta e correram a pé em direção
a uma casa em obras.
Um dos suspeitos sacou uma
arma e apontou em direção aos
policiais. Imediatamente, um
dos PMs revidou, atingindo-o.
Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o
homem morreu ainda no local.
O comparsa dele foi preso com
uma arma e foi levado até a 18ª
Subdivisão Policial (SDP).

mandado de busca e apreensão,
o jovem de 25 anos e a menor
estavam de posse de 360 gramas
de substância análoga a maconha,
já separada em onze invólucros,
pronta para comercialização.
No local a polícia ainda
encontrou uma balança de precisão, quantia não especificada
em dinheiro, quatro aparelhos
celulares e uma motocicleta.
Todo o material e objetos apreendidos, foram encaminhados
junto com as três pessoas para a
delegacia, na presença do Conselho Tutelar, para a condução
da menor.

NA VILA LIANE

Atrevessa preferencial
e colide com ônibus
Da Assessoria

NA VILA ISABEL

Da Redação

Piraí do Sul - Por volta
das 20h30 de quarta-feira (8),
quando uma equipe da polícia
militar de Piraí do Sul realizava patrulhamento de rotina
no bairro Jardim Primavera, foi
avistado um rapaz em atitude
suspeita na rua Jorge Vargas.
Abordado, foi identificado como
menor, de 16 anos. Com o adolescente, os policiais encontraram um frasco contendo
substância análoga a maconha,
embalada em seis unidades.
Indagado, o adolescente
confirmou que já havia comercializado cinco unidades da
maconha, durante a quarta-

Divulgação

EM PALMEIRA

Da Redação

Divulgação

Da Redação

EM TELÊMACO BORBA

Telêmaco Borba - Identificado por moradores do Bona
Vila, de Telêmaco Borba,
Matheus Ribas Pinheiro, 23
anos, encontrado morto em
um córrego da cidade. O
corpo, já em avançado estado
de decomposição, estava
com a cabeça decapitada. O
caso segue em investigação
por parte da polícia civil,
que agora apura a motivação
dessa morte brutal.
O crime foi registrado na
segunda-feira (6), conforme
relato dos próprios moradores, sendo que o rapaz estaria desaparecido desde o dia
29 de julho.

estiveram no local e recolheram o
cadáver, sem identificação.
Na ocorrência registrada na
BR-376, altura do quilômetro
406, constava que o corpo estava
em um córrego que corta a rodovia e não apresentava indícios
de violência. O caso está sendo
investigado pela Civil de Tibagi.

Ponta Grossa - Acidente
envolvendo um veículo Prisma
e um ônibus de Ponta Grossa,
resultou em ferimentos leves no
condutor do carro e danos materiais. A colisão foi registrada na
quarta-feira (8), na avenida Anita
Garibaldi, na vila Liane. Com o
impacto da batida, o carro foi
arrastado por pelo menos 30
metros.
Conforme informações de
testemunhas no local do acidente, o carro seguia pela rua
Pedro César de Buss e o condutor não percebeu a placa de dê

Veículo é
arrastado 30 metros
por ônibus
a preferência. Ele entrou na Avenida Anita Garibaldi e foi atingido em cheio pelo ônibus que
seguia sentido bairro-centro.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encaminharam a vítima a um hospital
da cidade, sem risco de morrer.
O condutor do ônibus escapou
ileso do acidente e parou para
prestar socorro.
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Divulgação

Pequeno
tesouro e
grande amor
das nossas
vidas, hoje
comemoramos
três anos
de você, três
anos do mais
sublime amor.
Meu neto
Frederico, te
amo muito!
Na foto o
aniversariante
com os pais
Bianca Ferraz
e Guilherme
Lazarini

Divulgação

Querido tio Osmarino Pereira Ferraz, você comemora 8
décadas de vida. Certamente são muitas experiências
vividas, boas e não tão boas assim. Você soube tirar lições
importantes de cada um desses momentos e isso fez de você
essa pessoa maravilhosa que todos amam. Meus parabéns!
Que você comemore muitos outros aniversários. Na foto
Osmarino Pereira Ferraz ladeado da esposa Edi e dos filhos,
Edimari, Sidney Marcos, Luiz Carlos Ferraz, Eliane e Mara
Divulgação

Divulgação

Divulgação

No último fim de semana, Tibagi agradeceu ao ano farto com a festa
de Ação de Graças. Na sexta-feira (3), o público estava ansioso pela
escolha das princesas da categoria mirim, que sagrou como Primeira
Princesa Lara Guergolet, Lisa Kozlowiski foi a Segunda Princesa e, com um
empate inédito, Geovana Lima da Silva e Kary Aline Barbosa e Silva foram
escolhidas as Terceiras Princesas. A noite terminou com o show da Banda
Resgate. O prefeito Rildo Leonardi registrou o momento com as vencedoras
Divulgação / Fabiana Guedes

O casal Isabella
Nocera Lopes
Carneiro e Bernardo
Dallarmi Carneiro,
juntamente com sua
primogênita Laura,
comemoraram o
primeiro ano de
vida de sua caçula,
Natalia, em linda e
romântica festa, no
mês de julho

Ainda em
tempo de
parabenizar a
bela Regyane
Delgado,
que na
quarta-feira (08)
comemorou
nova idade

A fotografia,
embora encarada
por muitos como
hobby, já
conquistou seu
espaço como arte.
O fotógrafo Diego
Silva possui o dom
de contar história
sem mencionar
nenhuma palavra.
Apenas com
imagens que
falam por si.
Sucesso!

Divulgação

Aproveitado
merecidas férias
o castrense
Leandro Verdile,
em Miami Beach

PATINAÇÃO NO GELO
Entre os dias 03 de agosto e 30 de setembro, o Palladium
Shopping Center de Ponta Grossa ficará em clima de inverno
com direito a uma Pista de Patinação no Gelo. A Big Ice é a
atração de inverno do Shopping e está pela primeira vez na
cidade, instalada na Praça de Eventos, no primeiro piso do
Palladium.
MUSEU INTERATIVO
Dia 11 de agosto, véspera de Dia dos Pais, presenteie o seu
amigão com uma viagem no tempo, uma volta ao passado para
a década de 1930. O Parque Histórico de Carambeí preparou
um Museu Interativo especial de Dia dos Pais para receber os
visitantes, e proporcionar momentos inesquecíveis.
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Antônio Joel Cosa
Dirlei do Nascimento
Fabio Conci
Giovanna C.F.Bueno
Karla C. M. Kraemer
Leonor Franco Kuk
Rhuan Marcondes
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Luciane Scheneider
Matheus Ortiz
Alle Martins
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Julia Morandi Stumpf
Julio César dos Santos

13/08

Amanda de Lima Carrilho
Marina Rodrigues Mennitti
Alessandra Maya, Augusto I.
Beck, Carolina Rabbers
Camila M. Ramos Schulz
Felipe Augusto Sutil
Karin Bresky Kaliz
Patricia Langendyck

