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Cida estará no Agroleite

Divulgação / Sandro A. Carrilho

Divulgação

Divulgação

O candidato ao Governo do Estado, Ratinho Junior (PSD), acompanhado do vice Darci Piana, e do deputado federal Sandro Alex
(PSD), visitaram o Agroleite na sexta-feira (17) e conversaram com
página 3
lideranças e produtores rurais.

Na próxima quinta-feira (23), o prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki, e o secretário de Indústria e Comércio, Jaudeth Ramos
Hajar, integram comitiva que irá a China, representando o Estado
página 4
do Paraná.

O Agroleite, um dos maiores eventos do setor leiteiro do Brasil, recebe neste sábado (18) a governadora Cida Borghetti.
Ela visitará a Cidade do Leite e o Parque de Exposições Dario
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Macedo.
Divulgação / Sandro A. Carrilho

50 anos calpar: painel agro

Ex-ministros trazem conhecimento

marcos Bertolini abriu o painel, destacando os palestrantes

Se a proposta era a troca de conhecimentos, o 'Painel Agro' realizado no terceiro dia do Agroleite, foi enriquecedor. Essa foi a opinião de Paulo Bertolini, diretor comercial da Calpar Calcário Agrícola, que traduziu
o evento-âncora realizado na manhã de quinta-feira (16), com os três ex-ministros da agricultura (Roberto
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Rodrigues, Francisco Turra, e Alysson Paolinelli), e mediação de Kellen Severo.

27ª edição

Caminhada
celebrou
'Semana
da Família'

oscar do setor leiteiro brasileiro

'Troféu Agroleite' premia
finalistas em noite de gala
Divulgação

Divulgação / Renato de Oliveira

Senadora Ana Amélia elogia
'painel' e a Capital do Leite
A senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS), vice na chapa
do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), surpreendeu
a todos com a sua presença no Painel Agro, evento-âncora
do Agroleite 2018, que recebeu a assinatura da Calpar
Calcário, por ocasião dos seus 50 anos. Mesmo chegando
ao final do debate que reuniu três ex-ministros da Agricultura
(Roberto Rodrigues, Francisco Turra e Alysson Paolinelli),
e na companhia do ex-governador Beto Richa (PSDB), ela
deu o ingrediente a mais ao evento. Ouviu atenta as considerações finais dos debatedores e até arrancou elogios pela
sua atuação parlamentar frente ao Senado Federal. página 7

Trekker
Trek é
força
bruta no
sábado

caminhada seguiu
até o Morro do Cristo

Centenas de fiéis de quatro
paróquias e capelas de Castro,
participaram na noite de quartafeira (15) de uma caminhada
luminosa na programação que
integra a 'Semana Nacional
da Família 2018', iniciada no
domingo (12) e que prossegue
até o dia 18 de agosto. página 5

em castro

Divulgação
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Frans Bong presidiu a cerimônia festiva

Com uma grande festa no Memorial de
Imigração Holandesa, na noite da quartafeira (15), foi conhecido os 18 vencedores
do Troféu Agroleite, considerado o Oscar
do setor leiteiro brasileiro. A cerimônia

contou com a presença de autoridades,
personalidades do agronegócio brasileiro,
presidentes, diretores, profissionais das
empresas nacionais e multinacionais participantes do Agroleite.
página 6

Plauto diz que
Ratinho Junior
está preparado
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EDITORIAL

CAMPANHA GANHA AS RUAS
Foi dada a largada para a corrida dos candidatos que participarão das eleições desde ano,
aos vários cargos em disputa. O Tribunal Superior Eleitoral liberou, na quinta-feira (16), a campanha eleitoral que, a partir de agora, ganha definitivamente às ruas. Candidatos não perdem
tempo e visitam cidades e estados em tempo recorde, sempre mirando o eleitor. De outro lado,
este mesmo eleitor não deve se iludir com tapinhas nas costas e promessas mirabolantes que
nunca poderão ser cumpridas. E nisto, cada um tem papel fundamental, inclusive, denunciando
irregularidades. Exercer a sua cidadania ao votar de forma coerente, deixando as paixões e seus
interesses pessoais de lado, é o melhor caminho para as mudanças.
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JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Uma pintura de gestão

PEDÁGIO CARO
Ratinho Junior não fez
simplesmente uma visita a
Castro. Nas horas que permaneceu no Agroleite, na sextafeira (17), deu duas notícias
que interessam diretamente a
todos. A criação de um novo
modelo de pedágio nas estradas paranaenses, que prevê a
redução de até 50% do valor
hoje cobrado, e a promessa
de que a 3º Cia Independente
de Castro, mediante estudo,
no seu governo sai da promessa. Se vencer, vai ter que
fazer!
ANA AMÉLIA
Com um perfil totalmente
diferente de uma certa senadora petista paranaense, a
senadora Ana Amélia Lemos
(PP-RS), vice do candidato
Geraldo Alckmin à presidência da República, surpreendeu
a todos com a sua presença no
Painel Agro, evento-âncora
do Agroleite, promovido pela
Calpar Calcário Agrícola. Na
verdade surpreendeu também
os diretores da Calpar e a

Roberjan Rossini, um
profissional que fala a língua
do público alvo, sabe juntar
notas musicais e não escolhe
cores para pintar quadros
de arte, mas para resolver
as necessidades e as expectativas dos clientes de uma
empresa que “Servtintas.”
É, pois, oportuno dizer
que Roberjan sabe fazer o
desenho da sua profissão a
arte da sua vida.
É a favor e contra o uso
excessivo da tecnologia, que
faz com que o atendimento
seja automatizado e impessoal.
No mundo real, a lucratividade de uma empresa é ter
colaboradores e clientes fortes, com saúde e fiéis.
Na prática, Rossini realiza
o acompanhamento de perto
da saúde de seus clientes,
participando de campanhas
de exames complementares
de prevenção.
Essa experiência coletiva
foi realizada na comemoração dedicada ao Dia dos
Pais, com a participação do
grupo de alunas e professo-

platéia em geral, com a sua
simpatia. Diriam alguns, roubou a cena.
ELOGIOS
Encantada com o que
presenciou no Agroleite, Ana
Amélia disse que a Cidade
do Leite mais parece uma
Holanda, fazendo comparação a Amsterdã, cidade a
qual já visitou. Mas o detalhe maior, ela confidenciou a
reportagem do Página Um.
“Que platéia educada, interessada, diante de três exministros com uma expertise
fora do comum”. Não precisa
falar mais nada.
COM ARRUDA
O prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior (MDB), acompanha o candidato ao Governo
do Estado, João Arruda, no
lançamento da campanha
de Júlio Kuller (PMDB) a
deputado estadual, na noite
desse sábado (18), em Ponta
Grossa. Aliás, Moacyr é quem
cuida da campanha de Arruda
na região.

Paraná, presente e futuro
* João Arruda
Sou candidato a governador do
Paraná por entender que poderemos
recuperar a capacidade do Estado e
melhorar a vida de todos os paranaenses.
O paranaense hoje está desiludido depois de tantas promessas
não cumpridas, corrupção, desvios
de recursos e governos pautados por
interesses de grupos.
Decidi ser candidato para
enfrentar os que governam para
manter uma classe de privilegiados
incrustados nas benesses do poder.
Também sou candidato para desmascarar os falsos paladinos da moralidade e quem se disfarça de “político
da renovação” para praticar a velha
política de troca de favores.
Quero ser o governador para
recuperar os investimentos públicos
voltados para a população e não
para pequenos grupos que sugam as
finanças de nosso Estado.
Ao longo do meu mandato de
deputado federal tenho procurado
soluções para os problemas dos
prefeitos. Consegui emendas parlamentares para todas as regiões do
Estado.
No parlamento e ao longo da
minha vida partidária, ouço o povo
aguerrido e trabalhador do Paraná
cobrar por mais investimentos públicos em saúde, educação, segurança
e outras áreas onde o Governo se
ausentou nestes últimos anos.
Converso com agricultores, com

trabalhadores de todos os ramos e
com pequenos e médios empresários
que pedem políticas de incentivo à
economia que gerem mais emprego,
renda e oportunidades para todos.
Quero ser o governador para
resgatar a confiança no futuro dos
paranaenses que apoiaram a Operação Lava Jato, que se envergonham
com a corrupção do governo estadual na Operação Quadro Negro.
Vamos governar com transparência e participação, que são os
remédios mais eficientes contra a
corrupção e aos governos que dominam atualmente a nossa política.
Vamos recuperar a credibilidade
com um governo mais próximo das
cidades, mais perto das pessoas. Um
governo que represente, ouça e atenda
as demandas dos paranaenses.
A participação, a transparência,
a democracia e o respeito ao paranaense começa já no modelo de
campanha eleitoral que pretendemos
realizar.
Para começar, eu convido a todos
a participar desta caminhada com
suas ideias e opiniões. Quero enfrentar desafios, encontrar as respostas
e soluções. Quero o apoio dos paranaenses de bem para um novo tempo
que pede ações imediatas para que o
futuro se faça presente hoje e agora.
* João Arruda
Candidato ao Governo
do Estado

17/08 - Dia do Patrimônio Histórico Nacional
Dia Nacional da Construção Social
18/08 - Dia da Revolução Cultural / Dia do Estagiário
Dia Mundial da Libertação Humana
19/08 - Dia Mundial da Fotografia / Dia do Artista de Teatro
Dia Nacional do Ciclista
20/08 - Dia dos Maçons
ras do curso de enfermagem
do SENAC e complementada
com café, refrigerantes, bolos
e salgados. Com certeza, este
olhar vigilante de Roberjan
irá criar novas estratégias de
investimentos para o futuro.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
17/08

Temperatura

17 ºC
8 ºC

Umidade
90%
91%

Nublado com abertura de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Sábado
18/08

20

ºC

9 ºC

95%
97%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
19/08

24 ºC
8 ºC

94%
98%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
20/08

17 ºC
10 ºC

78%
82%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 16/08/2018
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Ratinho Junior diz ter 'chapa séria'
Divulgação / Sandro A. Carrilho

'Plano de
governo
representa a
vontade do PR',
diz Ratinho
Da Redação
Com início da campanha
eleitoral, candidatos intensificam seus trabalhos correndo
contra o relógio. Na sexta-feira
(17), pela manhã, foi a vez de
Ratinho Junior, nome forte ao
Governo do Paraná, visitar o
Agroleite acompanhado do seu
vice, o economista Darci Piana,
além do deputado federal Sandro Alex (P`SD), do estadual
Plauto Miró Guimarães Filho
(DEM), do candidato ao Senado
Federal, Oriovisto Guimarães
(Podemos), do também candidato à Câmara federal, Reinhold
Stephanes Junior, entre outros.
Na oportunidade, Ratinho
Junior disse que teve a oportunidade de percorrer todo o
Paraná, participar de mais de
30 audiências públicas para
montar o seu governo. “Trouxe
como coordenador de governo
o ex-ministro paranaense Reinhons Stephanes, construi uma
chapa muito séria, com Darci
Piana de vice, um economista
ligado ao comércio, setor que

Além da visita, Ratinho Junior e Sandro Alex conversaram
com lideranças do setor do agronegócio e apoiadores

representa 60% dos empregos
do estado. Trouxe como senador o professor Oriovisto, fundador do grupo Positivo, uma
das pessoas que mais entendem
de educação da América Latina.
Então, estou muito feliz de ter
uma chapa e construir um projeto de plano que representa a
vontade do Paraná”, disse.
Perguntado se nesse seu
plano estaria a tão aguardada

NO AGROLEITE

NO AGROLEITE

Plauto diz que
Ratinho Junior
está preparado
Da Redação
O deputado estadual Plauto
Miró Guimarães (DEM), acompanhando a comitiva de Ratinho
Junior ao Agroleite, conversou
com a reportagem do Página
Um e disse que o candidato ao
governo do Paraná tem a simpatia do grupo político, pois tem
um plano de governo, uma linha
de pensamento voltada ao desenvolvimento do estado. Quanto
a sua candidatura, afirmou que
está colocando o seu nome mais
uma vez à Assembléia Legislativa
do Paraná, com a experiência de
poder ajudar, e até interferir com
o seu trabalho, no sentido de possibilitar a geração de mais recursos para os municípios junto ao
governo.
Perguntado sobre as pesquisas
que apontam o candidato Ratinho
com uma larga vantagem frente ao
segundo colocado, Plauto disse
que os números traduzem a vontade da população do Paraná.
Ratinho é jovem, tem projeto, está
preparado, sabe discutir junto aos
segmentos representativos qualquer tema, e os números mostram
que a opinião pública o quer.
Quanto a ‘Cidade do Leite’,
Plauto destacou que “temos
que parabenizar os castrenses,
as cooperativas, principalmente
a Castrolanda que desenvolveu
junto a área produtiva, ao setor
rural, um parque tão moderno,
que representa a alta tecnologia desenvolvida na produção de
leite, e a gente tem que se orgulhar de fazer parte de tudo isso",
finalizou.
Divulgação / Sandro A. Carrilho

Plauto Miró concorre à
reeleição de deputado estadual

3º Cia Independente de Castro,
o candidato disse ter a consciência de que a companhia vem
sendo cobrada há algum tempo.
“Segurança é uma área que vou
envolver policiais civil e militar,
dando qualificação, sendo bem
remunerados, bem aparelhados,
e quanto a ‘Companhia Independente’, podemos avançar nas
discussões. Ainda no tocante a
segurança, vou implantar o Pro-

jeto Olho vivo, com centrais de
monitoramentos regionais, que
ajudarão os policiais que estão
na rua através de vigilância. Tem
o Projeto Muralha, controle digital através de câmara de segurança nos carros que atravessam
as fronteiras do Paraná com a
Argentina e o Paraguai. Há também, o ‘Escola Segura’, onde
policiais da reserva irão trabalhar
nas portas das escolas, dando
segurança a estudantes e professores, e sendo remunerados”.
Sobre a concessão do pedágio que encerra em janeiro de
2021, Ratinho Junior entende
que o processo foi mal feito,
caro, deu errado. Farei uma licitação internacional, permitindo
investimentos de fora, o que vai
acabar com qualquer tipo de
esquema, conluio, possibilitando
tarifa reduzida de 40% a 50 %,
que é o que o Tribunal de Contas
da União entende como justo; e
a exigência que as obras devam
acontecer já no início do contrato, e não como acontece hoje.
Sobre o Agroleite, Ratinho observou que “o Paraná é
o maior produtor de alimento
por metro quadrado do planeta.
Vejo que o Agroleite é fundamental para trazer e levar tecnologia aos produtores, e a cadeia
do leite leva sustento a quem
está na roça. Essa feira ajuda a
potencializar todo esse trabalho
realizado no campo”, finalizou.

Darci Piana: "é preciso ter seriedade"
Vice na chapa encabeçada
por Ratinho Junior, Darci Piana
é a segurança que Ratinho Junior
precisava. Homem do comércio,
o economista lembrou que hoje
existem 540 mil empresas do
Paraná, isso quer dizer que 60%
do PIB do Estado está no comércio. “Chegou a hora dos empresários se envolverem. Temos que
ajudar o Ratinho. O meu papel é
dialogar com a indústria, agricultura, produtor de leite, e ajudar o
crescimento do estado”.
Sobre a sua contribuição
nesse plano de governo, Piana
acrescentou que as contribuições são muitas, lembrando que
“só hoje são 156 segmentos no
nosso sistema que fazem parte
desse sistema, e eu conheço

Divulgação / Sandro A. Carrilho

Piana concorre a vice de Ratinho

desde o Senac, braço direito
do ensino para a qualificação
de mão de obra, até o Sesc, na

área social. Esse entendimento
que tenho, vou no Paraná todo.
“Conhecimento e relacionamento
com a sociedade meu deu segurança”, ressalta.
Perguntado o que o paranense mais quer, nessas andanças pelo estado, Piana resumiu
com apenas uma palavra: “seriedade”. Para ele, é claro que de
uma forma geral os pedidos acabam sendo segurança, saúde,
emprego, mas falta seriedade,
ética.
“Ratinho Junior é um menino
sério, preparado, ele acorda
5h30 da manhã, atende mais de
30 empresas do grupo, sabe o
que é uma duplicata, uma folha
de emprego. Ele sabe que está
preparado”, concluiu.

45 DIAS PRESTANDO CONTAS

Pauliki inicia sua campanha eleitoral
Nesta quinta-feira (16), Pauliki, candidato a uma cadeira de
deputado federal, iniciou sua
campanha eleitoral. É a partir
desta data que, segundo a legislação eleitoral, fica permitida a propaganda eleitoral. Nos últimos 45
dias, o parlamentar visitou cerca
de 100 municípios de sua base,
se reuniu com lideranças comunitárias, políticas e instituições
sem fins lucrativos. Pauliki visitou
cidades das regiões dos Campos
Gerais, do Norte Pioneiro, do
Centro-Sul, Oeste e também da
Região Metropolitana de Curitiba.
Nesta semana Pauliki tem
percorrido a região Norte do
estado, passando pelas cidades
de Rolândia, Londrina, Paiçandu,
Centenário do Sul, Astorga, Nova
Esperança, Mandaguari e Jandaia
do Sul. Somente nestas cidades,
o projeto Nota Paraná Solidária,
idealizado por Pauliki, destinou
mais de R$ 6,4 milhões.
Pauliki é autor do Requerimento 4198/2015 que instituiu
na legislação do programa Nota
Paraná a doação de notas fiscais
sem CPF para entidades e instituições do estado. “Precisamos

pensar em alternativas para que
instituições possam ter recursos
financeiros para expandir suas
ações e aperfeiçoar suas infraestruturas. Isso pode ser projetado
a nível nacional”, afirma Pauliki. As entidades estão inclusive
ampliando e construindo novas
sedes, como é o caso da Apae de
Astorga que apresentou o projeto
ao Pauliki.
Prestação de contas
A prestação de contas de Pauliki é sinônimo de transparência
pública defendida pelo deputado.
“É fundamental levar aos municípios o que eu fiz como representante da sociedade na Assembleia
Legislativa. Transparência é fundamental para fazer uma política
correta, honesta e de resultados”,
ressalta Pauliki. Segundo ele,
essa postura demonstra respeito
ao cidadão.
Balanço do trabalho
Durante esse período, Pauliki já destinou mais de R$ 22
milhões em repasses e recursos
para as cidades que representa. É
o maior montante destinado por
um deputado estadual da região

de primeiro mandato. O deputado
é autor do projeto Nota Paraná
Solidária, que destina repasses a
entidades sociais sem fins lucrativos por meio da doação de notas
fiscais sem CPF. Até o momento
já foram destinados quase R$ 80
milhões para essas instituições
que prestam um serviço essencial
para toda a comunidade.
Entre as conquistas do deputado estão as liberações de um
total de R$ 10 milhões para a
primeira e segunda fase do Instituto do Câncer dos Campos
Gerais (ICCG), que está sendo
estruturado no Hospital Regional
dos Campos Gerais em Ponta
Grossa. Na área de saúde, ainda
destinou para os municípios sete
aparelhos de raio-x, quatro kits de
fisioterapia, quatro ambulâncias,
quatro ônibus e vans de saúde,
além dos mutirões de saúde como
as cirurgias de catarata.
Além disso, o deputado intermediou o repasse de verbas para
construções, reformas e ampliações de 18 unidades básicas de
saúde, além de investimentos na
segurança pública e nas áreas
esportivas, educacionais e de
geração de empregos.

VOLTA DO SHOWMÍCIO
Está rolando no STF processo movido pelo PT, PSOL e
PSB para contestar a constitucionalidade da legislação eleitoral que rege a realização de eventos de arrecadação de recursos e a proibição de showmícios durante as eleições.
CIDA É DO BEM
A governadora Cida Borghetti (PP) participou do
primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado.
Cida, candidata à reeleição
ao Palácio Iguaçu, afirmou
que suas propostas dão prioridade às políticas públicas
para atender as demandas do
Estado como um todo. “Andei

pelo Paraná, conversei com
as pessoas e escutei a população. Conheço as demandas
de cada região e vou priorizar
as políticas públicas para que
o Paraná continue se desenvolvendo e se tornando um
estado cada vez mais competitivo”, disse Cida no debate da
TV Bandeirantes.

BENS DE GLEISI: R$ 34 MIL
Gleisi Hoffmann se cadastrou no TSE como candidata a
deputada federal com o nome ‘Gleisi Lula’. Na declaração
de bens, somou um total de R$34.284,00, compostos por
dois apartamentos, um no valor de R$24.550,00 e outro de
R$111,00, carro de R$8.800,00 e VGBL de R$823,00.
O registro ou caracteriza que o mercado imobiliário perdeu
muito em quatro anos (em 2014, seus apartamentos valiam
R$ 245.500,00 e R$ 1.110.113,66) ou que faltou zeros na
composição.
PATRIMÔNIO DE RATINHO JR
Candidato ao governo do
Paraná e líder nas pesquisas
de intenção de voto, Ratinho
Júnior teve um crescimento
exponencial em seu patrimônio. Neste ano, o filho

do apresentador do SBT
declarou bens no valor 13,4
milhões de reais. Em 2014,
sua declaração ficou em 7,9
milhões. O crescimento foi de
68,5%.

STÉDILE VERSUS FACHIN
O chefe do MST, João Pedro Stédile, foi ao STF tentar
marcar uma conversa com Edson Fachin. Ele queria que o
ministro levasse um lero com o pessoal da terceirização da
greve de fome de Lula. Levou um cartão vermelho: a chefe de
gabinete do ministro disse que não havia espaço na agenda.
DIREITO DE CANTAR
Os partidos quererem
que apresentações sem que
o artista receba cachê e
eventos que têm por objetivo juntar uma graninha
para campanha e candidatos
sejam liberados. Segundo as
siglas, as proibições ferem a

liberdade de expressão. Para
pressionar sobre o assunto,
um grupo de artistas, liderado por Paula Lavigne,
mulher de Caetano Veloso,
lançará uma campanha pelo
‘direito de cantar em eventos
de candidatos’.

UM MAR DE GENTE
O Tribunal Superior Eleitoral tem uma lista com 717 candidatos a Deputado Estadual no Paraná. São 54 vagas e é
sempre bom lembrar que eleitos têm obrigação de criar, propor, alterar e revogar leis, tanto ordinárias quanto complementares. Também precisam fiscalizar as contas e atos do governo
estadual – podendo criar CPIs. Se tudo for colocado em prática, não deverá sobrar tempo para politicagem, falcatruas e
outras atividades.
BERNARDINHO ESCALADO
Já que a candidatura não
emplacou, Bernardinho foi
escalado pelo diretório do
Novo para emprestar sua
estampa e fama a candida-

tos à Câmara e ao Senado.
Acompanha uns, grava
vídeo para outros e vai tentando convencer eleitores
do país.
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GOVERNADORA LEMBRA QUE O GOVERNO DO ESTADO APOIA E INCENTIVA A PRODUÇÃO LEITEIRA DO PR

Cida estará neste sábado no Agroleite
Divulgação

Trabalho da
Secretaria da
Agricultura
contribui
para elevar a
produtividade,
diz Cida
Da Assessoria
O Agroleite, um dos maiores eventos do setor leiteiro
do Brasil, recebe neste sábado
(18) a governadora Cida Borghetti. Ela visitará a Cidade do
Leite e o Parque de Exposições
Dario Macedo, onde acontece o
evento.
Além de produtores, a edição
deste ano reúne mais de 200
empresas de diversos ramos
entre nutrição, medicamentos,
genética, máquinas, ordenhadeiras e sementes. O objetivo é
levar conhecimento aos produtores, por meio de palestras e
fóruns técnicos, troca de informações com empresas e expositores do setor.
A governadora lembra que
o Governo do Estado apoia e

Governadora recebe o carinho das pessoas por onde passa

Na maratona de visitas, Castro entra no roteiro

incentiva a produção leiteira do
Paraná, com capacitação de técnicos e produtores e estímulo à
inovação na cadeia. “O trabalho realizado pela Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento
contribui para elevar a produtividade e a qualidade do produto”,
diz Cida Borghetti.
Promovido pela Cooperativa
Castrolanda, o Agroleite que
começou na terça-feira (14) teve

na sua abertura, o diretor-geral
da Secretaria da Agricultura,
Francisco Simioni, que enfatizou
o avanço da qualidade do produto paranaense.
“O advento da produção
de leite longa vida sem aditivos é uma prova concreta de
transformação de padrões de
qualidade com vistas a alcançar
consumidores com uma nova
visão de consumo”, disse ele.

CHINA É O DESTINO

Prefeito Edir e secretário
integram delegação oficial
Divulgação

Comitiva se prepara para viajar a Beijing, na China
Da Assessoria
Palmeira - Na próxima
quinta-feira (23), o prefeito de
Palmeira, Edir Havrechaki, e o
secretário de Indústria e Comércio, Jaudeth Ramos Hajar, irão
para Beijing, capital da China,
representando o Estado do
Paraná em delegação oficial
para assinatura de contratos e
termos de cooperação técnica,
que tratam sobre novos investimentos em usinas de energia
solar (fotovoltaica) em Palmeira
e outros municípios do estado.
Segundo informações da
Agência Paraná de Desenvolvimento, que coordena a delegação,
no encontro o grupo empresarial chinês CED Prometheus
assinará contrato de U$$ 100
milhões (R$ 391.280.000,00
com base em cotação do dólar
no dia 15/08/2018) que serão
investidos em três áreas de
Palmeira: Fazenda Charqueada, próxima da subestação da
Copel; Fazenda Garmatter, na
BR-277, próxima à Comunidade do Pugas; e Fazenda Santa
Quitéria, na PR-151.
O secretário de Indústria
e Comércio explica que este
investimento acontece separadamente do projeto já em andamento na BR-277, próximo ao
antigo abatedouro da cidade.
"Este é um novo investimento
para Palmeira, que vai gerar
centenas de postos de trabalho
e arrecadação para a cidade.
Essa iniciativa traz um potencial de 100 megawatts de geração distribuída nas três áreas,
que ocuparão um espaço de
aproximadamente 55 alqueires
distribuídos", destacou Hajar.

A localização privilegiada
de Palmeira, a 80 quilômetros
distante da capital do estado,
e sua proximidade a um dos
maiores entroncamentos rodoviários da região sul do Brasil, foram fatores levados em
conta pelo CED Prometheus na
hora de definir a localização do
investimento.
Para o prefeito Edir, a energia limpa é um dos grandes tópicos de discussão na atualidade
e Palmeira está no caminho
certo. "Já temos a instalação de
um parque energético em andamento e agora as empresas
assinarão um novo contrato com
potencial e valor ainda maiores.
Acredito que isso fará de Palmeira um ponto de referência,
não só em energia limpa mas
também em tecnologia. Além
disso, o avanço econômico que
esses investimentos trarão para
a cidade certamente construirão
um legado de desenvolvimento
estrutural e social para o Município de Palmeira", comentou
Havrechaki.
A delegação terminará a
visita no dia 31 de agosto quando
também retornará para o Brasil.
A intenção dos empresários do
grupo chinês é de que as operações sejam iniciadas em até
180 dias após a assinatura do
contrato. Além do investimento
em Palmeira o grupo empresarial pretende investir mais U$$
100 milhões divididos entre
os municípios paranaenses de
Tomazina, Andirá, São João do
Triunfo, União da Vitória, São
Mateus do Sul, Rebouças, Antonio Olinto, Porto Amazonas,
Maringá, Londrina, Primeiro de
Maio e Cornélio Procópio.

Segundo Simioni, entre os projetos prioritários da Secretaria da
Agricultura está o do leite, que
ganha destaque em produção
com qualidade e produtividade.
“O Paraná é o segundo maior
produtor de leite do Brasil, e em
breve queremos alcançar a primeira posição”, destaca.
Em 2016, o Paraná produziu
mais de 4,7 bilhões de litros de
leite, o que coloca o estado na

segunda colocação no ranking
nacional, atrás apenas de Minas
Gerais. A região dos Campos
Gerais representa 9% do Valor
Bruto da Produção Agropecuária
(VBP) do Paraná.
Extensão rural
O diretor-presidente do Emater, Richard Golba, destaca o
Agroleite como uma vitrine de
tecnologias. “O produtor precisa
saber escolher o que se adapta
à sua propriedade”, recomenda.
“Nesse sentido, os extensionistas podem auxiliar na seleção das
melhores tecnologias para cada

CIDADANIA FISCAL

COM ANA AMÉLIA NO AGROLEITE

Richa inicia campanha ao Senado
Castro - O ex-governador
Beto Richa iniciou nesta quintafeira (16) no Agroleite, a campanha ao Senado ao lado da
senadora Ana Amélia Lemos
(PP), candidata a vice-presidente da República na chapa
do tucano Geraldo Alckmin.
Eles conversaram com toda a
cadeia leiteira, que apresentou
suas demandas junto à União.
Richa destacou o potencial do agronegócio no Paraná,
que tem papel primordial para
o equilíbrio da balança comercial brasileira. “Estamos neste
que é um dos maiores eventos
do mundo da cadeia leiteira
ouvindo as demandas, que
necessitam ser atendidas. Como
governador fizemos muito pela
agricultura do nosso estado. E
agora vou defender as demandas do agronegócio paranaense
no Senado, que é o motor da
economia nacional”.
A senadora Ana Amélia ficou
impressionada com a Agroleite.
Classificou a feira como uma
vitrine da capacidade da cadeia
produtiva do leite. “Mostra a
excelência genética e de pesquisa neste setor”. Ela disse
ainda que, junto com o candidato Geraldo Alckmin, vai trabalhar para reduzir o custo de
produção no Brasil e aumentar
a competitividade dos nossos
produtos no mercado externo.
“Precisamos criar um ambiente

Divulgação

Beto Richa cumprimenta o ex-ministro Alysson Paolinelli

Senadora Ana Amélia com Beto Richa e Ronal Rabbers
favorável e fechar acordos com
o Mercosul e a União Europeia.
Chega de recebermos leite em
pó da Argentina e Uruguai.
Há muito espaço para crescermos”.
Richa e Ana Amélia também se reuniram com prefeitos
da Associação dos Municípios

Fique deslumbrante!

9927-4549

Bruna Schimansky

Nota Paraná
completa
três anos
Da Assessoria

Em um dos momentos mais importantes
de sua vida, é normal querer que tudo seja
perfeito.

Entre em contato (42) 9

realidade. Hoje, um dos principais
papéis da extensão rural é colaborar na seleção do que é ofertado
no mercado, das possibilidades
que ele tem. Isso é gestão da propriedade rural”, explicou.
“Vale destacar também o histórico de cooperação para atender produtores que ainda não
têm acesso à tecnologia”, disse
o gerente estadual de Agropecuária e Negócios do Emater,
Hernani Alves da Silva. O Emater também pode fazer a inclusão
dos produtores para que tenham
acesso ao mercado, ajudá-los a
se organizar”, afirmou.

dos Campos Gerais. “Reafirmei meu compromisso com os
munícipios. Estarei trabalhando
para ajudar a atender as demandas das cidades”, disse Richa.
O ex-governador e a senadora seguiram para Arapongas,
onde têm visita na Mostramóveis na Expoara.

O programa Nota Paraná
completa três anos de existência
em agosto e nesta 33ª edição do
prêmio contempla uma moradora
de Pinhais, que ganhou R$ 200
mil, e dois contribuintes de Curitiba, que receberam R$ 120 mil
e R$ 80 mil. Por ser o mês dos
Pais, o valor do prêmio foi multiplicado por quatro.
A solenidade de premiação foi
nesta quinta-feira (16), na Secretaria da Fazenda, em Curitiba. O
secretário da Fazenda, José Luiz
Bovo, destacou os ganhadores
dos prêmios por acreditarem no
programa e citou os avanços que
o programa tem proporcionado no
combate a sonegação fiscal. ““A
integração entre Estado, entidades e cidadãos, ao longo desses
três anos, tem proporcionado confiança, aumento na arrecadação,
devolução de recursos e promovendo cada vez mais a cidadania
fiscal no Paraná”, disse Bovo.
Para a coordenadora do programa,
Marta Gambini, os números comprovam o sucesso do Nota Paraná
em todas as regiões do Estado.
O prêmio de R$ 200 mil foi festejado como um verdadeiro milagre
pela aposentada Maria Salete Alves
Nowacki, de 65 anos, moradora de
Pinhais. Viúva, a ex-funcionária do
Hospital Evangélico usará parte do
valor para custear o tratamento de
câncer da neta Julia, de 20 anos.
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27ª EDIÇÃO

Caminhada celebrou 'Semana da Família'
Fotos: Renato de Oliveria

Fiéis de
várias religiões
participaram
da procissão
RENATO DE OLIVERIA
REDACAO@PAGINAUM.COM

Centenas de fiéis de quatro
paróquias e capelas de Castro,
participaram na noite de quartafeira (15), de uma caminhada
luminosa na programação que
integra a 'Semana Nacional
da Família 2018', iniciada no
domingo (12) e que prossegue
até o dia 18 de agosto. Fechando
em definitivo a programação
desta Semana da Família, em
Castro, o Movimento Familiar
Cristão - MFC - promoverá no
domingo (19), na igreja matriz
de Sant`Ana, a Hora da Família, a partir das 15 horas.
Caminhada Luminosa
Mesmo debaixo de uma fina
chuva, católicos e até mesmo

Caminhada luminosa seguiu
até o Morro do Cristo

famílias que pertencem a outros
credos religiosos saíram, por
volta das 19h30, em procissão
do Parque Lacustre, percorrerem as ruas centrais até o
alto do Morro do Cristo, onde
sacerdotes promoveram uma

Fiéis entoaram cânticos

Da Redação
Sendo considerada a quarta
data mais importante do ano para
os castrenses, o Dia dos Pais
não representou um ganho nas
vendas, comparando com 2017.
Estima-se que o aumento do preço
dos produtos seja o fator principal
para a falta de um interesse maior
pelos consumidores.
Anderson Gomes, presi-

dente da Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro), destaca que os fatores que
contribuiram negativamente para
a baixa nas vendas foi a Greve
dos Caminhoneiros, a Copa do
Mundo, e o atual cenário econômico e político. Por outro lado,
prevê um segundo semestre
melhor, com o Dia das Crianças,
e o Natal, podendo trazer resultados bastante significativos.

AGROLEITE

New Zeland elogia Agroleite
e aposta em novos negócios
Divulgação / Sandro A. Carrilho

Da Redação
As vendas diretas que chegaram a R$ 600 mil no ano passado, somado ao crescimento
do Agroleite, fizeram com que
a New Zeland e Enterprise,
Agência de Fomento Comercial
do Governo da Nova Zelândia,
decidisse retornar pelo segundo
ano seguido à feira trazendo seis
empresas. Para a gerente da New
Zeland, Nádia Alcântara, tanto
Castro, quanto o Agroleite, são
referências pelas tecnologias oferecidas aos produtores de leite, “e
o nosso interesse é também trazer
as tecnologias que são desenvolvidas na Nova Zelândia para os
produtores de leite da região”.
Nádia destaca que "passam pelo

Nádia Alcântara
Agroleite visitantes de todos os
cantos, inclusive de outros países,
então para nós é uma referência,
tornando-se importante a nossa
participação", conclui Nádia.

EM COMEMORAÇÃO A IMIGRAÇÃO CHINESA

'Coma Aprendendo' serviu
comida chinesa na merenda
Da Assessoria
Pratos da culinária chinesa
como yakisoba e arroz chinês
foram servidos nesta quinta-feira
(16) no lanche para os alunos da
rede municipal de ensino. A iniciativa comemora os 118 anos da
imigração chinesa no Brasil e faz
parte do projeto 'Coma Aprendendo', da Superintendência de
Alimentação Escolar, da Secretaria Municipal de Educação.
O tema foi tratado em sala
de aula e as crianças aprenderam
sobre a cultura chinesa, incluindo
a culinária. Os alunos fizeram
trabalhos que foram expostos
nos refeitórios decorados com o

tema.
A superintendente de Alimentação Escolar, Lia Caleya Barella,
destacou que a inserção de alimentos diferentes no cardápio, propicia uma experiência gastronômica
diferenciada para os alunos, aliado
ao conhecimento. "O projeto,
além das preparações diferentes,
também tem uma parte teórica. A
intenção é que os alunos, primeiramente, aprendam um pouco sobre
o tema do evento e depois degustem os pratos", diz.
Lia destacou que as escolas se
envolvem com o projeto, ambientando os refeitórios e desenvolvendo mais atividades em sala de
aula.

anos. O objetivo é celebrar
o dom divino da família e
aprofundar a compreensão
da família cristã como Igreja
doméstica e unidade básica de
evangelização.
Família presente
Em Castro, a programação da Semana da Família foi
coordenada por integrantes do
Movimento Familiar CristãoMFC. Entre as diversas famílias presentes na caminhada
luminosa, estava a de Jucileine
Agostinho, 37 anos, balconista.
Em conversa por telefone com
a reportagem do Página Um,
destacou a importância desse
evento. “Nossa família tem
sempre participado da Semana
da Família, pela importância
que ela representa. Serve para
unir as famílias como a nossa”,
revelou. Durante a caminhada
até o Morro do Cristo, sete
membros da família participaram, inclusive a filha caçula de
11 anos. A família de Jucileine
costuma frequentar a Capela de
Nossa Senhora do Sion.

NA PISTA AGENOR MOREIRA RIBAS

COMÉRCIO APOSTA

Vendas devem crescer
no segundo semestre

benção especial para a cidade e
para as famílias de Castro. No
caminho até a chegada aos pés
da imagem do Cristo Redentor,
que teve o apoio de batedores
da Guarda Municipal, foram
entoados cânticos, rezas e
mensagens destacando os valores cristãos para as famílias.
Para lembrar esta Semana
Nacional da Família, todas
as paróquias que pertencem
a diocese de Ponta Grossa,
estão promovendo diversas atividades - celebrações, vigílias,
terços, adorações e até palestras -, tudo em função do tema
'Evangelho da Família, Alegria
para o Mundo', proposto pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil(CNBB), em sua
27ª edição, e que tem a mesma
temática do IX Encontro Mundial das Famílias com o Papa
Francisco, que acontecerá de
22 a 26 de agosto, em Dublin,
na Irlanda.
O Encontro Mundial das
Famílias foi idealizado pelo
papa São João Paulo II em
1992 e acontece a cada três

Trekker Trek é pura adrenalina no sábado
Divulgação

Da Redação
A antiga pista Agenor Moreira
Ribas, anexa ao Parque de Exposições Dario Macedo, palco de
acirradas competições de motociclismo, sediará neste sábado (18)
a décima oitava edição da prova
Trekker Trek, evento que reunirá
em Castro tratores que estão na
lida diária, ao lado de máquinas
altamente preparadas para esta
competição. A abertura do evento
está marcada para às 10 horas,
com entrada franca para o público.
Na tarde de sexta-feira (17),
véspera do evento, alguns dos
competidores já estavam em Castro, fazendo o reconhecimento da
pista e ajustes finais nos tratores, o
que mostra toda a seriedade com
que este evento é tratado. Com
isso, ganha o público que assistirá
este esporte que alia potência do

Pista de terra receberá tratores turbinados e agrícolas
trator à habilidade do piloto.
Rocky Balboa, Dick Vigarista
e Teimoso Tibagiano, são alguns
dos competidores já conhecidos
do público castrense e que estarão
medindo forças na pista de terra.
A prova é dividida pelas categorias
Livre, Agrícola e Pro Stock. No
final da tarde de sexta-feira (17), a

reportagem do Página Um conversou por telefone com Luis
Antonio Barbosa, presidente da
Associação Brasileira de Trekker
Trek. De acordo com ele, esta
competição é bastante acirrada. “É
um esporte que reúne muita força
(dos tratores), e muita adrenalina
por parte dos pilotos participantes.

Esperamos boas disputas e a presença do público castrense para
prestigiar este evento que acontece
em paralelo ao Agroleite”, destacou. O presidente da Associação
Brasileira de Trekker Trek, também
estará na pista disputando com
o trator Bandido, agora em nova
configuração de motores, junto
com o trator Positivo, de Castro.
Nesta mesma competição são
muitas as novidades aguardadas,
entre elas mudanças nas regras de
segurança, onde todos os competidores deverão usar macacão antichamas.
A entrada da categoria Pro
Stock trouxe mais equilíbrio para
as provas, uma vez que reúne competidores que tem trator turbinado,
com semelhanças visuais de um
trator da categoria Agrícola, entretanto, com potência quatro vezes
maior do que um trator original.
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OSCAR DO SETOR LEITEIRO BRASILEIRO

Troféu Agroleite divulgou finalistas
Divulgação

Frans Borg
apresentou
projetos para
ampliação da
Cidade do Leite
Com uma grande festa no
Memorial de Imigração Holandesa, na noite da quarta-feira
(15), em Castro (PR), a organização do Agroleite 2018 apresentou os 18 vencedores do Troféu
Agroleite, considerado o Oscar
do setor leiteiro brasileiro. A cerimônia contou com a presença de
autoridades, personalidades do
agronegócio brasileiro, presidentes, diretores, profissionais das
empresas nacionais e multinacionais participantes do Agroleite.
O evento começou com a
degustação da cerveja Bier Hoff,
produzida pela Castrolanda. Na
sequência, foi entregue uma placa
de agradecimento ao deputado
federal Osmar Serraglio, autor
do projeto de lei que instituiu a
cidade de Castro como a “Capital Nacional do Leite”. “Quando
conheci o Agroleite, ficou claro
que era justo esse reconhecimento nacional e internacional
para Castro e toda a região”,

Osmar Serraglio

destaque no último ano. Cada
uma das 18 categorias tiveram
três finalistas que foram selecionados por meio de indicações
em votações na internet.

Empresas e profissionais ligados à cadeia do leite receberam justas homenagens

disse o homenageado. Foram
homenageados também os exministros de Agricultura Francisco Turra e Roberto Rodrigues,
que participam nesta quinta-feira
(16), do Painel Agro, no Agroleite, para falar sobre cenários
atuais e futuros do agronegócio.
Após a premiação do Troféu
Agroleite, o presidente da Castrolanda, Frans Borg, apresentou projetos para ampliação da
Cidade do Leite. Em uma apresentação virtual, Borg mostrou
como poderá ficar o espaço nas
próximas edições: com a construção de novas casas e espaços

cobertos, além de ampliação do
uso dos terrenos da parte de
trás do local. “Essas são apenas sugestões para os próximos
cinco ou sete anos, mas que só
irão se tornar realidade se vocês
quiserem”, afirmou para uma
plateia formada por produtores
e empresários da cadeira produtiva do leite.
Vencedores do Troféu
O objetivo do Troféu Agroleite, que existe desde 2002,
é homenagear as empresas e
profissionais ligados à cadeia
produtiva do leite que tiveram

CONFIRA OS SELECIONADOS, VENCEDORES E SEUS AGRADECIMENTOS
Categoria Genética:
ABS Pecplan, Alta e Semex
Vencedor: Alta
“Agradecemos a todos os
produtores pela confiança depositada e ao trabalho de toda a
nossa equipe” – Marcos Longas, gerente distrital Alta Brasil.
Categoria Nutrição: DSM,
Nutron e Vaccinar
Vencedor: Nutron
“Reforço a nossa admiração
pela Castrolanda, nosso parceiro
há mais de 20 anos. Agradecemos pela ética e profissionalismo
que sempre tiveram. Esse prêmio expõe toda a cadeia produtiva do leite, revelando todo o
trabalho realizado por esse segmento” – Celso do Amaral Mello
Jr. – diretor geral CPN Brasil.
Categoria Medicamentos:
Biogénesis Bagó, Ouro
Fino e Vallée
Vencedor: Biogénesis Bagó
“Estamos no mercado há
mais de 80 anos e temos presença nos principais países do
mundo. Este prêmio representa
o quanto 2018 está sendo especial para nós. Estamos felizes
em desenvolver um produto com
qualidade. Esse é o resultado do
trabalho dos nossos colaboradores e que mostra a credibilidade
que o Brasil deposita em nós”
– Marcelo Bulman, diretor geral
Brasil.

TRIGO
EXCLUSIVO
PARA
PASTEJO

Categoria Forragens:
Agropecuária Leffers,
Agropecuária Santa Cruz e
Nobre Nutrição Animal
Vencedor: Nobre Nutrição
Animal
“Esse troféu significa muito
pra nós. Valeu demais!” – Ecidir
Deldoto Jr., coordenador técnico
comercial.

LENOX
MUITO MAIS PRODUTIVIDADE

Categoria Sementes: Agroceres, Dekalb e DuPont Pioneer
Vencedor: DuPont Pioneer
“Todo ano é uma tensão muito
grande pela espera por este prêmio. Agradecemos a todos pela
votação e pela confiança depositada” – Martinho Luis Skawinski,
gerente de Vendas do Paraná.
Categoria Ordenhadeiras e
Refrigeração: DeLaval,
GEA e Ordemilk
Vencedor: Gea
“Agradecemos a Castrolanda,
nosso parceiro de longa data.
Esse prêmio representa o nosso
compromisso com esse setor e
nosso slogan representa muito
bem o nosso trabalho e o que
desejamos: ‘Engenharia para um
mundo melhor’. A gente trabalha
pra isso! Muito obrigado.” Sérgio
Lacerda, presidente.
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“

Quando conheci
o Agroleite, ficou
claro que era
justo esse
reconhecimento
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Categoria Equipamentos
para Ensilagem: Claas, JF
Máquinas e Nogueira
Vencedor: Nogueira
“É muito gratificante esse
prêmio. Ele vem ao encontro a
outra boa notícia que tivemos:
fomos considerados por revistas
especializadas, uma das cinco
melhores produtoras de silagem
do Brasil. Estamos muito felizes,
muito obrigado” - André Latarini, coordenador de Marketing
da Nogueira.
Categoria Equipamentos
para Fenação: Casale,
Krone e Kuhn
Vencedor: Krone
“Agradeço, primeiramente, a
Deus, que baseia nosso caminho,
que nos ajuda a acordar cedo
para trabalhar, agradeço aos nossos colaboradores e nossos clientes” – Rafael Bouwman, diretor
comercial.
Categoria Tratores Agrícolas:
John Deere, Massey
Fergusson e New Holland
Vencedor: New Holland
“É um privilégio atender toda
essa região e queremos ampliar
mais ainda os nossos atendimentos. Muito obrigado” – Rafael
Miotto, vice-presidente da New
Holland para a América Latina.
Categoria Prestador Serviços
Agrícolas: Agroholanda,
Cia da Silagem e De Boer
Vencedor: Cia da Silagem
“Agradeço a Deus e a todos
os nossos colaboradores. Muito
obrigado” – Willen Berend Bouwman, presidente.
Categoria Técnico do Ano:
Claudio André da Cruz
Aragon, Fábio Nogueira
Fogaça e Sérgio Soriano
Vencedor: Sérgio Soriano
“Agradeço primeiro a Deus, à
minha família e minha esposa, à
fazenda Colorado. O mercado
do leite precisa de um choque de
mudança e nós representamos
isso. Agradeço a confiança dos
produtores” – Sérgio Soriano
Categoria Agente Financeiro:
Banco do Brasil, Sicoob e
Sicredi
Vencedor: Sicredi
“Esse é o nosso objetivo: buscar o crescimento e o desenvolvimento do agronegócio. Muito
obrigado” – Popke Ferdinand van
der Vinne, presidente.
Categoria Associação de
Produtor: Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Associação Brasileira
dos Produtores de Leite e
Associação Paranaense dos

Criadores de Bovinos da
Raça Holandesa
Vencedor: Associação Paranaense dos Criadores de
Bovinos da Raça Holandesa
“Eu sei que não é fácil ganhar
esse prêmio; os concorrentes são
fortes. Agradeço a todos a confiança. Juntos somos mais fortes”
– Hans Jan Groenwold, presidente da Associação.
Categoria Produtor de
Leite do Ano: Fazenda Fini,
Grupo Melkstad e Sekita
Agronegócios
Vencedor: Sekita
Agronegócios
“Quebramos um pouco o protocolo, combinamos [os três finalistas] de subir juntos ao palco,
porque sabemos que não é uma
disputa. Somos amigos criadores.
Temos muito a agradecer aos produtores do Paraná, que sempre
abriram as portas de suas fazendas. Muito do que fazemos hoje, na
Sekita, aprendemos com o pessoal
de Castro e região” – Leonardo
Lopes Garcia, diretor da Sekita.
Categoria Laticínios:
Italac, ITA e Piracanjuba
Vencedor: Italac
“Estar aqui hoje recebendo
esse prêmio pelo segundo ano
consecutivo é muito gratificante.
Divido esse troféu com todos os
colaboradores” - Cláudio Teixeira, presidente da Italac.
Categoria Embalagens:
Plastirrico, Sig Combibloc
e Tetra Pak
Vencedor: Tetra Pak
“É uma grande honra receber
esse prêmio. Temos uma equipe
que faz um esforço tremendo
para entregar um produto que é
para a família de vocês. Muito
obrigado” – Gustavo dos Santos
Minasi – gerente.
Categoria Mídia Impressa:
Revista Balde Branco, Revista
Leite Integral e Revista
Mundo do Leite
Vencedor: Rev. Leite Integral
“É uma emoção enorme
ganhar esse prêmio da pecuária
brasileira. É um prêmio pra mim
e toda a minha equipe” – Flávia
Fontes, editora da Revista Leite
Integral.
Categoria Mídia Digital:
Beba Mais Leite, Leite
Online e Milk Point
Vencedor: Milk Point
“O Brasil é o quinto maior
produtor de leite do mundo, mas
temos o maior orgulho de dizer
que temos o maior portal do leite
do mundo e mais acessado”, disse
Marcelo Pereira de Carvalho,
sócio e fundador da Agripoint.
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PAINEL AGRO: 50 ANOS CALPAR

Ex-ministros trazem conhecimento
Divulgação / Sandro A. Carrilho

Evento foi
elogiado por
todos os
setores

NO AGROLEITE

Senadora Ana Amélia elogia evento
Da Redação

Da Redação
Se a proposta era a troca de
conhecimentos, o 'Painel Agro'
realizado no terceiro dia do Agroleite, foi enriquecedor. Essa foi a
opinião de Paulo Bertolini, diretor comercial da Calpar Calcário
Agrícola, que traduziu o eventoâncora realizado na manhã de
quinta-feira (16), com os três exministros da agricultura (Roberto
Rodrigues – 2003-2008 -, Francisco Turra - 1989-1999 -, e
Alysson Paolinelli - 1974-1979),
e mediação de Kellen Severo.
“Uma manhã enriquecedora
para comemorar os 50 anos da
Calpar. Quisemos compartilhar
conhecimento, ‘conhecimento
sem fronteiras’, e nada como trazer os três ex-ministros que marcaram época, que nunca deixaram
de trabalhar pelo agronegócio, e
continuam agricultores, lutando
pelo Brasil, pelo agro mais
forte", destacou Paulo Bertolini.
A experiência trazida, as tendências, em uma palestra de alto
nível, na presença de produtores,
estudantes, políticos, a exemplo
de deputados, uma senadora
e até um ex-governador, foi de
um ganho enorme. Trabalhamos
para que isso acontecesse, e saiu
melhor do que pensávamos”,

Ex-ministros da agricultura Alysson Paolinelli (1º)
Roberto Rodrigues (3º) e Francisco Turra (5º), com os
diretores do grupo Calpar, Marcos e Paulo Bertolini

acrescentou Paulo.
Quanto aos elogios da senadora, Paulo disse que Ana Amélia tem uma história de vida pelo
agro, de muita visão, é ponderada, "fico feliz de ela ter elogiado
a iniciativa". Ao responde aos
elogios de Osmar Serraglio pelo
evento, Paulo Bertolini enalteceu
a presença do deputado federal,
o qual possui um relacionamento
amistoso. "Osmar tem trabalhado
muito por Castro, assim como
o Pedro Lupion, presidente da
Frente Parlamentar Agropecuária, e tantos outros, como Sérgio Souza, o ex-governador Beto
Richa, que estiveram presentes
aqui”, destacou.
"Imaginar que há 50 anos
não existia Fundação ABC, não
existia Embrapa, vender e pro-

duzir calcário era de uma dificuldade enorme. Antes você tinha
que ensinar para que servia o
calcário, e hoje é pré-requisito
básico, porque corrige o solo.
Quem empreende como nós, há
50 anos, sabe bem dessa dificuldade. Mas, o momento agora é
de agradecer a todos, colaboradores, fornecedores, todos que
nos ajudam a produzir, e nossos
clientes, que é a razão de nossa
existência", concluiu Paulo.
Novo evento
Ainda dentro das comemorações dos 50 anos, a Calpar promove no dia 17 de setembro, no
Moinho Holandes, às 18 horas,
mais um painel, com Alexandre
Schwartsman, Giuliana Morrone
e mediação de Kellen Severo.

A senadora Ana Amélia
Lemos (PP-RS), vice na chapa
do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), surpreendeu a
todos com a sua presença no
Painel Agro, evento-âncora dessa
edição do Agroleite, que recebeu
a assinatura da Calpar Calcário
Agrícola, por ocasião dos seus
50 anos. Mesmo chegando ao
final do debate que reuniu três
ex-ministros da Agricultura
(Roberto Rodrigues, Francisco
Turra e Alysson Paolinelli), e
na companhia do ex-governador
Beto Richa (PSDB), ela deu o
ingrediente a mais ao evento que
já se mostrava de sucesso. Ouviu
atenta as considerações finais
dos debatedores e até recebeuelogios dos ex-ministros pela sua
atuação parlamentar frente ao
agronegócio.
Entrevistada com exclusividade pelo Página Um, ao término do painel, Ana Amélia disse
ao jornalista Sandro Adriano
Carrilho o quanto estava surpresa
com o que presenciou. “Estou
impressionada com o que vi hoje.
Os chineses tem um ditado que
diz que ‘ver uma vez vale mais
que ler mil vezes’. E, por mais
que eu lesse sobre Castro, capital nacional do leite, segunda
bacia leiteira do país, superada
apenas por Minas Gerais, ter
esses números, saber o tamanho da cidade, economia, jamais
poderia imaginar como seria

esse parque, se eu não estivesse
aqui. Esse parque tem a cara da
Holanda, Amsterdã, que eu já
estive. Me surpreendi pelo o que
vi, e não pelo o que li”, disse Ana
Amélia, entusiasmada.
Fazendo referência ao evento,
a senadora pelo Rio Grande do
Sul fez questão de ressaltar a
plateia lotada, “de pessoas em
silêncio, ouvindo os três ministros que possuem uma expertise
extraordinária. Roberto Rodrigues, paulista, que presidiu a
Organização Internacional do
Cooperativismo (OIC); Polinelli, com toda a sua história,
um cientista, mineiro; Francisco
Turra, gaúcho; imagine essa
trinca de ministros de grande
qualidade dando uma aula, com
o Canal Rural presente, e vocês,
a imprensa cobrindo”.
Ana Amélia enfatizou que o
setor agro tem o conhecimento, a
tecnologia, “mas não sabe a força
que tem. O agro precisa entender
e traduzir aos comunicadores,
nós não temos exatamente a visão
de dar a comunicação uma realidade. O agro é pop, é bonito falar
isso, mas é uma linguagem muito
moderna. O agro é tudo, o agro é
gente, o agro é cadeia produtiva,
emprego, renda, inclusão social, é
saúde, essa coisas que tem que se
falar; é o café da manhã, o almoço,
a janta. Quem poderia imaginar
que 50, 60 anos atrás tudo que
saia da terra não tinha nenhum
defensivo agrícola e a longevidade
das pessoas chegava a 46 anos;

hoje com toda essa narrativa que
se faz negativa, dos defensivos,
nós tempos uma longevidade de
76 anos”.
Mesmo não falando diretamente, Ana Amélia expôs a questão que proíbe o uso do glifosato
no Brasil, um agroquímico usado
há décadas no país. A senadora
frisou que “ciência não é ideologia. O Brasil, hoje, é o único país
que pode ter duas ou três safras
se quisesse, mas duas seguramente por que é clima tropical,
e é natural que nós tenhamos
problemas com ervas daninhas,
inseticidas, herbicidas. Os europeus consomem mais fungicidas,
porque é mais úmido, produz
uma safra só, fungos, inverno
rigoroso, neve. Só 9 % de todo o
território brasileiro é para produção de tudo isso. O campo brasileiro é de uma riqueza enorme, as
pessoas com suas mãos. produtor de leite não tem feriado, todo
dia produzindo, ele precisa fazer
isso, temos que agregar valor,
fazer uma plataforma de exportação. Seja qualquer produtor
daqui, ele tem uma produtividade
alta e uma competitividade baixa,
mas quando sai começa ficar tudo
caro. O frete é caro, o custo é
caro, custo brasil é caro, e é isso
que precisamos equacionar. Hoje
não temos armazenagem, toda
hora tem um fiscal regulando, as
vezes com uma forma agressiva
de olhar, como se o produtor
fosse desonesto”. Ao final, ele
disse que precisamos crescer.

A NOVA ZELÂNDIA ESTÁ AINDA
MAIS PRÓXIMA DE CASTRO DO
QUE VOCÊ IMAGINA.
Estamos aqui para trabalhar
e crescer em parceria.

ESTANDE 106
1ª Avenida

Em frente
ao Pavilhão
Agroleite

Contato: brazil@nzte.govt.nz

#agroeﬁcientenz

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

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
TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.
VENDO LOTE
Lote urbano no Jardim das Araucárias. Excelente localização, de
esquina com 346 m². Localizado na
Rua Adília de Mello Back, quadra
29, lote 1. Contato: Whats (42) 9
9114-4792.

VENDE SE SPIN
2013, branca, completa. Valor: R$
35.000,00. Telefone: (42) 999386091.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Construtora Piacentini Ltda., torna público que irá requerer do IAP, a
renovação de Licença de Instalação nº 20291 para o Empreendimento
Imobiliário do Loteamento Residencial Moscou, instalado na Rua Alípio Marcondes, s/n, Distrito de Palmeirinha, Guarapuava/PR.

VENDE-SE
Filhote de pastor alemão (macho)
capa preta. Telefone: (42) 999386091.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO – Estado do
Paraná
= EDITAL DE CITAÇÃO = PRAZO 30 (TRINTA) DIAS = da executada
ANDERSON SOARES DE SOUSA – ME, CNPJ nº 18.909.345/0001-28, na pessoa
de seu representante legal, Sr. Anderson Soares de Sousa – CPF nº 038.749.219-48.
O Doutor RODRIGO YABAGATA ENDO, Juiz de Direito da Vara Cível da
Comarca de Castro, Estado do Paraná, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível tramitam os autos de EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, sob nº 0003181-68.2015.8.16.0064, em que é
exequente PROTECTA – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
e executada ANDERSON SOARES DE SOUSA – ME, sendo que mediante o
presente edital, CITA a executada ANDERSON SOARES DE SOUSA – ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.909.345/0001-28, na
pessoa de seu representante legal, Sr. Anderson Soares de Sousa, inscrito no CPF/MF
nº 038.749.219-48, atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo que foram
esgotados todos os meios disponíveis para sua localização, para que no prazo de 03
(três) dias, efetue o pagamento da dívida, na importância deR$ 59.409,59 (Cinquenta
e nove mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e nove centavos)– ação ajuizada na
data de 17/06/2015, devidamente atualizada à data do efetivo pagamento. Honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução, os quais serão
reduzidos pela metade em caso de pagamento da dívida, no prazo de três dias. No
prazo de 15 (quinze) dias, indepedentemente de penhora, caução ou depósito, poderá
o executado opor embargos à execução, distribuídos por dependência, autuados em
apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. No prazo para
embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30%
(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas processuais e honorários de
advogado fixados acima, poderá requerer seja admitido a pagar o restante em até 6
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Objeto da Ação: O executado é devedor dos
cheques dados em pagamento ao exequente, devido a devolução destes sem provisão
de fundos, quais sejam: cheque nº 900196, agência 4405, conta corrente nº 010204952, cheques nºs 000079 e 000034, agência 4405, conta corrente nº 03000216-7, todos
da Caixa Econômica Federal, nos respectivos valores de R$ 15.500,00 (quinze mil e
quinhentos reais), R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e R$ 35.484,75 (trinta e
cinco mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos vinte e cinco
(25) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, _______
(Cleuza Marlene Resseti Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi
e assino por determinação do MM. Juiz.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Empregada Juramentada – Portaria nº 02/2016

SÚMULA DO PEDIDO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ACM E DALL AGNOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, torna
público que irá requerer ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP,
Licença Ambiental Simplificada para Implantação de Empreendimento
Imobiliário Residencial (Loteamento Residencial Imigrantes), a ser
implantado próximo a avenida dos pioneiros, s/n – centro, Município
de Carambei, Estado do Paraná Paraná.
Irati, Estado do Paraná.
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O TEMPO NÃO PARA
Sábado (18/08)
Betina pede que Emílio seja seu
espião na Samvita. Elmo leva Marocas
a uma hamburgueria e conversa com ela
sobre Samuca. Agustina experimenta a
comida da pensão. Samuca passeia de
helicóptero com Marocas. Vera Lúcia
revela a Carmen que tem um caso com
Lalá. Helen ajuda Menelau e Cesária a
fugir da Criotec e os leva para o prédio
de Samuca. Dom Sabino volta para
casa de Eliseu admirado com Waleska.
Menelau intervém em briga entre Lalá
e Vera Lúcia. Helen mente para Petra.
Amadeu conversa com Mariacarla sobre
a criogenia. O motor do helicóptero em
que Samuca e Marocas estão sofre uma
pane.
ORGULHO E PAIXÃO
Sábado (18/08)
Aurélio anuncia que Tornado não
corre mais perigo. Susana e Petúlia
armam para roubar as provas contra Kléber de Olegário. Ofélia avisa às filhas que
fez uma promessa para a recuperação de
Tornado e todas devem cumprir. Jorge,
Tenória, Estilingue e Mariko se preparam para ir ao Vale. Ema alerta Darcy
que Susana tem provas contra Elisabeta.
Ludmila e Ema escolhem perucas. Elisa-

beta e Darcy se amam. Josephine conta
para Lady Margareth que o cavalo de Elisabeta se recuperou do envenenamento.
Uirapuru sugere que Lady Margareth se
vingue de Aurélio durante o casamento
de Ema. Brandão elogia o novo visual
de Mariana. Luccino destrói a moto de
Xavier. Mariana mostra seus cabelos curtos para Cecília.
SEGUNDO SOL
Sábado (18/08)
Luzia implora a Beto que se afaste.
Karola e Remy fazem amor. Agenor conta
para Doralice que Ionan será pai do filho
de Maura. Doralice arma um escândalo
com o marido. Ionan volta para a casa
de Naná e Dodô. Rosa revela a Maura
e Selma que também está grávida. Nice
briga com Agenor. Karen e Roberval se
amam. Rochelle provoca a mãe sobre
seu caso com Roberval. Cacau estranha
o comportamento de Edgar. Zefa conta
para Severo que Edgar está trabalhando
para Roberval. Roberval procura Cacau,
conta que Edgar está trabalhando para
ele e diz que ele terá que escolher entre
a namorada e o emprego. Beto desabafa
com Ionan sobre Luzia. Laureta conta
para Karola que Rosa está grávida.
Valentim descobre que Karola roubou
seu dinheiro.

Libra: Bom momento para dar
o primeiro passo se sonha com a
casa própria ou quer comprar algo
valioso para o lar. Invista mais na sua
saúde.

Touro: Tudo o que puder ser
feito em equipe vai apresentar um
resultado melhor no serviço. Sociedade com amigo vai contar.

Escorpião: Você vai mostrar
garra para batalhar pelo que deseja.
Faça o possível para manter a harmonia em seus relacionamentos.

Gêmeos: Redobre o esforço no
serviço e logo poderá colher ótimos
frutos. Tenha cautela com gente fofoqueira. Cuidados extras com a saúde
serão bem-vindos agora. Pode se
interessar por colega.

Sagitário: Expor demais e procure agir nos bastidores. É melhor
ter mais atenção em viagem. Pode
receber um dinheiro que não estava
esperando. Tente não se isolar muito
se tem compromisso.

Câncer: Explore seu jeito simpático para abrir novas portas na
vida profissional. Mas as finanças
pedem atenção e você precisa ter
cuidado com o excesso de gastos.

Capricórnio: Altruísta vai se
destacar e você fará o possível para
ajudar alguém que está passando por
uma fase ruim. Através de um amigo,
pode conhecer alguém interessante.

Leão: Vai ser fácil se entender
com a família, resolver pendência
e iniciar reparos em casa. A saúde
recebe boas energias. Reencontro
com ex-amor não está descartado.

Aquário: Deixe a ambição falar
mais alto e agarre qualquer chance
de se destacar no serviço. Momento
ideal para correr atrás de novas
oportunidades.

Virgem: Rapidez para tomar
decisões serão suas melhores
armas no serviço. Pode fazer novos
contatos.

Peixes: Vai esbanjar otimismo
nesta sexta, mas se depender das
estrelas, não é hora de assumir mais
tarefas do que pode dar conta.

CLASSIFICADOS COM FOTO, A PARTIR DE R$ 10

53
53

Solução
Solução

F

RESUMO DE NOVELAS

Áries: Você terá jogo de cintura
para lidar com mudanças. Sua intuição está afiada e você pode usá-la
para agarrar boas oportunidades na
carreira.

Kevin
Kevine
Bacon
Bacon e
Mickey
Mickey
Rourke
Rourke

Classe
socioecoClasse
nômica
do
socioecomilionário
nômica do
milionário

H

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 APARTAMENTOS
2 apartamentos. Por mês. Incluso
roupa lavada. Endereço: Cipriano
Marques de Souza, 44. Telefone:
(42) 3232-4388.

G

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 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.

H

VENDE SE LOTE
200 m² - Jardim Bailly (Castro).
Telefone: (42) 99964-8673.

$FHVVHZZZSUVHQDFEUWUDEDOKHBFRQRVFR
FDGDVWUHVHXFXUUtFXORYHULÀTXHRV
SUpUHTXLVLWRVHFDQGLGDWHVHDWp

C O N C O R R E N T EF
H
G
H
C MO EN NC TO AR IR SE N RT RE
OR NR
EM VE N ET VA I T SO
F RE EV N TE EV U NT O I CO AN
L
F IR E IN T E UT N MI OC NA
CI A QI U E T LI T C OM O DN
V OC LA UQ MU EE T MI OC RO T OD
A
V O TL E U
L M RE AM MO R
L T DO
B A UT E L A NR A PM A L A N DE
B CA RU U ZA AN M EP N TA NO E
F RC AR SU EZ A IM TE N OT RO
F IR A PS IE O NI ET I RO OR
L I U P TI O AN NE I ER NO
P I L NU C ET L A CN A SE HN
P C OI AN RC E AL L I CA SA S AH
C
A L IA S
A
O A R

VENDE SE LOTES
15x35 e 12x35. Morada do Sol.
Telefone: (42) 99964-8673.

VENDE SE APTO
EM PONTA GROSSA
Excelente localização, 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro e
uma vaga na garagem. Ou troca-se
por casa em Castro. Telefone: (42)
99964-8673.

2/it. 3/ane — baú — mon. 4/cash. 6/heston. 8/pioneiro. 9/caquético. 11/volume morto.
2/it. 3/ane — baú — mon. 4/cash. 6/heston. 8/pioneiro. 9/caquético. 11/volume morto.

VENDE-SE TERRENO
Bairro Dallalana, junto com a PR
151. (Tamanho 1.145 m²). Telefone:
(42) 99964-8673 (BM Imóveis).

3UpUHTXLVLWRV(QVLQR6XSHULRUFRQFOXtGRH
FHUWLÀFDomR7pFQLFDHP6HJXUDQoDGR7UDEDOKRRX
HVSHFLDOL]DomRHP(QJHQKDULDGH6HJXUDQoDGR
7UDEDOKR([SHULrQFLDPtQLPDGHPHVHVHP
DWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDiUHDGH6HJXUDQoDGR
7UDEDOKR+DELOLGDGHGRFHQWH

SÁBADO, 18 A 20 DE AGOSTO DE 2018

9

EM CARAMBEÍ

Quinteto é preso na 'Operação Narco'
Divulgação / Carla Yarin

Todos estão
envolvidos
com tráfico
de drogas

NO BAIRRO SÃO FRANCISCO

Empresário é assassinado
a tiros em Telêmaco Borba

Da Redação
Carambeí - Numa operação deflagrada pelas polícias
civil e militar de Carambeí, na
manhã de quinta-feira (16),
cinco pessoas acabaram presas e um menor detido. Todos
suspeitos com o envolvimento
de tráfico na cidade. Até o
fechamento dessa edição ainda
não havia números oficiais de
toda ação.
A operação que foi batizada de 'Narco', cumpriu 28
mandados de busca e apreensão, todos ligados ao tráfico de drogas, associação ao
tráfico, roubo e porte ilegal de
arma de fogo. Ainda durante a
operação que estava em andamento, foram recolhidos celulares, armas falsas, drogas e

Divulgação

Da Redação
Edson Rafer, empresário em
Telêmaco Borba, foi morto com
quatro tiros dentro de sua própria casa. A cena foi assistida
pela esposa e por sua filha, num
crime bárbaro que chocou moradores da região. A execução foi
registrada na noite de quintafeira (16), na casa localizada na
avenida Manoel Mendes de Oliveira, no bairro São Francisco.
Um dos tiros atingiu a
cabeça do empresário. O Corpo
de Bombeiros foi acionado mas
logo que chegou ao local, Edson
já estava sem vida. Policiais
militares também foram chamados e equipes fizeram patrulhamento na região, mas não
conseguiram levantar pistas dos
possiveis autores do crime que
vitimou o empresário. Peritos

Polícia prende 5 pessoas
em operação em Carambeí

dinheiro, além de uma faca,
munição e uma agenda que era
usada para contabilidade.
Aparato policial
Cerca de 40 policiais participaram da ação, entre militares e civis de Ponta Grossa
e de Carambeí. Conforme a
polícia, foram dois meses de
investigações.

Edson Rafer, era morador
de Telêmaco Borba
do Instituto de Criminalística de
Ponta Grossa passaram, então,
a investigar o caso.
O corpo do empresário
transitou pelo Instituto Médico
Legal de Ponta Grossa, posteriormente liberado para sepultamento.

Operação teve participação de 40 policiais

NO JARDIM PRIMAVERA

NA BR-376

Estudante de
Tibagi morre
atropelado
Da Redação
Tibagi Na terça-feira
(14), Felipe Augusto Dutra, de
18 anos, estudante de um colégio estadual, morreu atropelado
na BR-376, em Tibagi. O rapaz
foi atingido por um carro com
placas de Castro, em ocorrência
registrada por volta de 18 horas
no quilômetro 443 da rodovia. A
vítima chegou a ser socorrida por
equipes da concessionária CCR
Rodonorte, mas veio a óbito
antes de chegar ao hospital de
Ponta Grossa, para onde estaria
sendo encaminhado. A Polícia
Rodoviária Federal (PRF) acredita que a falta de atenção do
pedestre tenha sido a causa do
acidente.
De acordo com a PRF, o
jovem era morador da região
e tinha acabado de descer de
um ônibus. Ele pulou a defensa
metálica, divisória das pistas e,
quando começou a atravessar
a rodovia, foi atingido por um
Citroën C3 com placas de Castro. Segundo a polícia, o rapaz já
estava no meio da pista, sobre a
faixa dupla amarela, para onde o
motorista do carro tentou desviar
quando percebeu a presença do
pedestre.
Conforme relato de testemunhas, a polícia acredita que
houve falta de atenção por parte
da vítima. Isso porque, o jovem
teria olhado apenas para um lado
da pista e não escutou a buzina
do carro porque estava usando
fones de ouvido.
O motorista do carro, de 27
anos, escapou ileso. O teste do
bafômetro apontou que ele não
tinha bebido antes de dirigir.
Depois de prestar depoimento, o
condutor do carro foi liberado.
Nas redes sociais
A tragédia que tirou a vida do
estudante Felipe Augusto Dutra,
causou comoção na cidade e
dezenas de pessoas se manifestaram pelas redes sociais. "Hoje
estamos com os corações dilacerados, nosso aluno do Colégio
Baldomero Bittencourt Taques,
Felipe Augusto Dutra, ao final da
tarde, teve sua vida interrompida
drasticamente em um acidente, ao
atravessar a Rodovia. Foi atropelado. Sem palavras para expressar a tristeza que sinto. Peço para
que Deus conforte o coração de
sua família", foi uma das mensagens deixadas pelo facebook.

EM CASTRO

Homem morre após esfaqueado

Homem é preso por
furto qualificado
Da Redação

Divulgação

Da Redação
Cristiano Pilat Gomes,
de 36 anos, residente na Vila
Farias, mas constantemente
encontrado
perambulando
pelas ruas, acabou morto,
vítima de esfaqueamento. A
polícia civil agora investiga o
caso. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, de
quarta-feira (15), no Jardim
Primavera.
O homicídio teria ocorrido
na rua Venâncio Lopes e testemunhas teriam visto quando o
rapaz entrou correndo em uma
casa no bairro. Já no interior
da residência, a vítima teria
se deitado num sofá e já com
as mãos junto a barriga, teria
dito para a moradora que fora
esfaqueado e que precisava de
ajuda.
De imediato, o socorro foi
acionado e equipes do Siate

Na quarta-feira (15), ocorrência de furto qualificado movimentou o setor policial de Castro
e acabou com a prisão de um
homem de 31 anos.
A ação criminosa foi registrada
em uma residência na rua Alberto
Fontes, no Jardim Primavera. De
acordo com a moradora do local,
quando chegava próximo a sua
casa, teria avistado um indivíduo

saindo do interior da sua residência. O homem pulou o muro
e entrou na casa ao lado. Policiais
militares foram acionados e depois
de abordado, foi encontrado com
o homem uma sacola de carnes e
ainda uma quantia superior a mais
de R$ 1 mil que seria da proprietária da casa.
Diante desses fatos, o
homem de 31 anos foi preso e
conduzido até a delegacia de
polícia de Castro.

EM AÇÃO INTEGRADA

Cristiano Pilat Gomes, de 36 anos
estiveram no local indicado
mas Cristiano Gomes já estava
em óbito. O autor, ou autores
do crime, ainda são desconhecidos.
Suspeitos do homicídio
Policiais militares que também foram acionados, fizeram

patrulhamento pela região na
tentativa de encontrar suspeitos da prática de homicídio,
mas não conseguiram êxito. A
polícia civil, junto com peritos
do Instituto de Criminalística
de Ponta Grossa, coletaram
depoimentos de vizinhos em
busca de pistas.

Policiais Militares prendem
arrombadores de chácara
Divulgação / PM

MORTE NA MONTEIRO LOBATO

Motorista responderá em liberdade
Da Redação*
Matheus Ribeiro Martins,
de 21 anos, motorista do carro
que se envolveu em acidente na
avenida Monteiro Lobato, na
cidade de Ponta Grossa, e que
resultou na morte de três jovens
castrenses, foi liberado na terça-feira (14) após pagar fiança
de R$ 3 mil. Matheus Martins
estava internado sob escolta
policial desde o acidente foi
registrado no sábado (11).
Na ocasião, o carro que ele

dirigia perdeu o controle e tombou no Jardim Carvalho, durante
a madrugada de sábado. Três
jovens que estavam no banco
de trás morreram na hora, já a
passageira do banco da frente
que usava cinto de segurança,
sobreviveu.
Com ferimentos generalizados, Matheus Martins foi hospitalizado e estava sob escolta
policial desde o registro do
acidente. O teste do bafômetro
apontou que ele tinha bebido.
Entrentanto, a quantidade

registrada - 0,22mg/l - não
configura crime de trânsito e
por isso, pode prestar depoimento, acabando liberado após
o pagamento de fiança.
Laudo pericial
A Polícia Civil diz que
aguarda os laudos para concluir
as investigações e encaminhar o
inquérito ao Ministério Público.
O motorista pode responder
por triplo homicídio culposo,
quando não há intenção de
matar.

FURTO EM RELOJOARIA

Adolescente é detido em Carambeí
Da Redação
Carambeí - Encontrado no
bairro Boqueirão, em atitude
suspeita, um menor de 16 anos
foi apreendido na terça-feira
(14) por policias militares de
Carambeí. O adolescente é
suspeito de envolvimento no
furto a uma relojoaria.
Os policiais perceberam
que o rapaz ficou nervoso
quando percebeu a aproxi-

mação da viatura e fizeram a
abordagem. Nada de ilegal foi
encontrado com ele, mas os
policiais perceberam que ele
usava um relógio aparentemente furtado de uma relojoaria na noite anterior.
O menor foi autuado em flagrante por receptação e agora
a Polícia Civil do município
investiga se ele teve envolvimento no arrombamento ao
estabelecimento.

Divulgação / PM

Menor foi encontrado
no bairro Boqueirão

Operação resultou na prisão de duas pessoas, além de objetos
Da Redação
Na
quarta-feira
(15),
durante operação desencadeada por policiais militares de
Castro e Arapoti, terminou
com a prisão de duas pessoas
. A dupla é suspeita no envolvimento de furtos em uma chácara da região. Vários objetos
foram recuperados.
Logo que a vítima registrou
um boletim de ocorrência pelo
furto na sua propriedade, ocorrido no dia 13, policiais militares iniciaram investigação. As
diligências levaram a polícia até
uma chácara em Castro onde
o responsável pela propriedade, um homem de 45 anos,
estava de posse de dois coletes
salva-vidas, reconhecidos pela
vítima.
O suspeito confessou participação no crime e revelou
que os outros objetos furtados
estavam com um homem em
Arapoti. Este comparsa, de 43
anos, foi flagrado com ferramentas e dois televisores. Ele
também estaria com uma moto-

cicleta, mas disse que revendeu o veículo a um morador de
Telêmaco Borba.
Os objetos recuperados
foram encaminhados às delegacias de Polícia Civil de Castro e
Arapoti. Já a motocicleta recuperada foi encaminhada para a
delegacia de Telêmaco Borba.
Nova prisão
Logo após a prisão dos dois
suspeitos de furto em Castro e
Arapoti, uma outra vítima que
também teve objetos furtados,
procurou a polícia. Pela denúncia, os militares descobriram
em uma outra residência do
homem de 45, que já estava
preso, diversos objetos de origem duvidosa, entre eles caixas
de som, videogame, parafusadeira, aparelhos de DVDs,
entre outros. Todos esses objetos foram reconhecidos pela
vítima. O suspeito também foi
reconhecido como morador da
vila Rosário, em Castro. O suspeito e o material apreendido
foram encaminhados para a 43ª
DRP.
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CELEBRIDADES NO ESTANDE DA CALPAR

NÁDIA DA NEW ZEALAND

Divulgação / Sandro A. Carrilho

Divulgação / Sandro A. Carrilho

Gerente de Desenvolvimento
de Negócios da New Zealand,
Nádia Alcântara, no Agroleite

TIETAGEM COM ANA AMÉLIA E BETO

Divulgação

Senadora Ana Amélia Lemos com o ex-governador
Beto Richa, deixando-se fotografar durante visita a
Cidade do Leite, na manhã de quinta-feira

EM VISITA AO AGROLEITE

Divulgação

A quinta-feira (16) foi especial para o Grupo Calpar que trouxe a Castro três
ex-ministros para o Painel Agro, no Agroleite. Já no estande Calpar, Marcos
Bertolini, os ex-ministros Alysson Paolinelli, Roberto Rodrigues, e Fernado
Turra, com Paulo Bertolini, em meio a Leila Gomes e Kellen Severo
Divulgação / Sandro A. Carrilho

Senadora
Ana Amélia, vice na
chapa encabeçada
por Geraldo
Alckmin,
candidato à
presidência
da República, sendo
ladeada pelo
prefeito Juca
Sloboda, de
Jaguariaíva,
presidente da
AMCG, e o
ex-vereador
Francilei
Baitala

Fotógrafo
Christian
Christoforo e Diego
Hypólito, no
Agroleite

Cezar Silvestre (prefeito de Guarapuava), Ronald Rabbers (3º), ex-governador Beto Richa
(4º), senadora Ana Amélia Lemos; prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel; vice-prefeito
de Castro, Alvaro Telles, passearam pela Cidade do Leite, sem antes marcarem presença
no Painel Agro, organizado pelo Grupo Calpar, dentro dos festejos de 50 Anos
Divulgação / Chir

Divulgação

Ainda em tempo de parabenizar Sandra
Marcia Noce Porto (14/08) pela passagem
de seu aniversário. Na foto ela divide as
atenções com o esposo Amicis Porto

Divulgação

O amor sempre vale a
pena, e é sempre bom
celebrar o amor, por
isso fiquei muito feliz em
saber do noivado de
Nina Cordeiro e
Daniel Calvo!

Divulgação

Frederico F.H.Lazarini
se divertindo na Agroleite
Divulgação

Rejane Peconick
e Marcos Piangers,
palestrante sobre tecnologia e inovação,
criatividade e paternidade, escritor
do livro best seller
'O Papai é Pop'

17/08

Marcella Christoforo
Marcus Daniel de Oliveira
Copacheski
Keila Cristina A. da Silva
Marilda Kaiut Kirchof

18/08

Gabriel Calvo Marcowizi

19/08

Caroline do Rocio
Massuqueto
Daniele Rosa Pereira

Daniele Napoli Mendes
Julieta Signorelli
Larissa Fadel
Marcelo Pakter
Maris Stela Halu
Nádia Joboji
Priscila Strack Sanches
Rosa Maria Garcia
Sérgio Larocca

20/08

Eller Nunes
Valdilene Souza
André Zadra
Flavio Correa da Silva

