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Prefeitura reduz subsídio ao transporte universitário
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aline sleutjes é a anfitriã

Delegação Tcheca visita região
Divulgação / Bruno Tadashi / Diário Indústria e Comércio

A convite da deputada dederal Aline Sleutjes (PSL/
PR), Castro recebe hoje (22)
a delegação da República
Tcheca no Brasil. Durante a
visita ela cumprira extensa
agenda com os segmentos do
Agronegócio e investimentos
na região.“Eu estou buscando
novos parceiros econômicos,
para acelerar as vendas e os
negócios no Estado, possibilitando assim maior empregabilidade, renda e melhoria da
qualidade de vida de Castro e
região", ressaltou a deputada.
A delegação passará também
pela Frísia, Cooperativa Castrolanda e a Fazenda Canta

política
INTERESSES econômicos entre o Paraná e a República Tcheca, durante visita ao vice-governador Darci Piana

5º eSQUADRÃO RECEBEU GENERAL DE dIVISÃO
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Requião Filho visitou
a Câmara Municipal
página 3

Divulgação / Renato de Oliveira

Castro se despede de último
febiano com honras militares

Projeto de
Aliel suspende
decreto

CARAMBEÍ

Homem
ameaça
mulher
e polícia
com fogo
Divulgação

Uma cerimônia solene, com missa de corpo presente na igreja
matriz de Sant`Ana e honras militares do 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado de Castro, marcou a despedida de Wilson Garcia de
Lima, 97 anos, 2º Tenente reformado e que fez parte dos 16 expracinhas castrenses que participaram da campanha vitoriosa da
Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a Tomada de Monte
Castelo, na Itália, encerrada em maio de 1945, na Segunda Guerra
Mundial. Wilson Garcia de Lima, ou seu Tito, como era conhecido,
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morreu na madrugada de terça-feira (19).

'ACESSO À INFORMAÇÃO'

Galo onde será apresentado
o projeto 'Nova Castro'. As
reuniões contarão com a presença de representantes do
Governo do Estado, Ocepar,
Cooperativa Castrolanda,
representante da República
Tcheca e Frigorífico Alegra.
Na semana passada, dia
15, o vice-governador do
Paraná Darci Piana já tinha
recebido, em nome do governo do Paraná, a embaixadora
da República Tcheca no
Brasil. A diplomata estava
acompanhada do ministroconselheiro, Ondrej Kasina,
e também da deputada Aline
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Sleutjes.

Marcos Bertolini, nonononononononon

CÂMARA ELEGE COMISSÕES
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TIBAGI VENDE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Divulgação / Pref. de Tibagi

Divulgação / Câmara Municipal

Divulgação

aLIEL diz que governo extrapolou Câmara inicia período de sessões com votação das comissões

praça de alimentação irá continuar nos mesmos moldes

A Câmara dos Deputados
aprovou na terça-feira (19), projeto
do deputado federal Aliel Machado
(PSB) que suspende os efeitos do
Decreto 9.690/19, o qual atribui
a outras autoridades, inclusive ocupantes de cargos comissionados, a
competência para classificação de
informações públicas nos graus de
sigilo ultrassecreto ou secreto. A
deputada Aline Sleutjes votou
contra.
página 3

A primeira sessão ordinária de 2019 da Câmara Municipal de Castro foi marcada
pela eleição e formação das comissões permanentes da Casa, para o biênio 20192020. Cada uma das comissões permanentes é composta por três vereadores, e
tem por objetivo examinar os projetos em tramitação, emitir pareceres sobre eles e
página 3
realizar estudos e investigações sobre fatos de interesse público.

Na quarta-feira (20) a Prefeitura de Tibagi realizou a sessão de abertura do
processo de licitação para concessão (venda) da Praça de Alimentação do Carnaval
2019. O processo chegou ao fim com a empresa ADP Comércio de Bebidas – LTDA
classificada em primeiro lugar, com oferta de R$ 62 mil. Este é o segundo ano conpágina 4
secutivo que a Prefeitura realiza a venda da Praça de Alimentação.

posse acontece em telêmaco borba

na comisão de ciência e tecnologia

Marcio Matos assume a AMCG
página 3

Oriovisto faz primeiro discurso
página 3
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EDITORIAL

É, OU NÃO É TRANSPARÊNCIA?
A reconhecida primeira derrota do governo Bolsonaro, na Câmara Federal, é resultado de um projeto assinado pelo deputado Aliel
Machado. O projeto do pontagrossense, foi votado na terça-feira (19), e recebeu 367 votos favoráveis e apenas 57 contrários. Sendo
que os contrários, logicamente, vieram dos parlamentares do PSL – partido do presidente, entre os quais a deputada castrense Aline
Sleutjes. O projeto aprovado derrubou o decreto presidencial que alterava as regras de transparência, ampliando a lista de servidores
com poder para classificar documentos como sigilosos. E, o decreto derrubado, mexeria diretamente na transparência dos processos
governamentais, apesar disso, a parlamentar castrense se justificou dizendo que "o decreto não ofende o princípio da transparência, e
que na prática, oficializou o que já vinha sendo feito". Ela também afirmou que "a oposição usou de má fé, tentando manipular a opinião
pública". Outras tantas justificativas ainda podem surgir entre os favoráveis ao decreto, porém, a quem veja a medida, e não são poucos
neste caso, como uma ofensa à lisura e clareza de ações.

GOVERNO FORMA BASE ALIADA SUBSTANCIOSA
Com maioria folgada, o governador Ratinho Junior não
deve enfrentar problemas na Assembleia Legislativa. O líder do
governo no legislativo, deputado Hussein Bakri, informa que, dos
54 deputados estaduais, 40 se declararam da base aliada e apenas cinco disseram que farão oposição. Os oito restantes optaram
pela independência, o que significa que poderão votar a favor ou
contra os projetos de interesse do Executivo.

Respeito e cuidado com
a família rural

SEM ORÇAMENTO
O primeiro escalão do
governo estadual foi surpreendido nesta semana com a informação de que não há rubrica
para investimentos em habitação
no orçamento de 2019. A Cohapar trabalha agora para que haja
remanejamento de recursos.

Desde que passou a atuar na capacitação e formação
técnica da família rural paranaense, em 1994, o SENARPR busca incansavelmente melhorar a qualidade dos seus
cursos, de modo a acompanhar as evoluções tecnológicas
e levar o que há de mais seguro e eficiente para o campo.
Um dos exemplos mais conhecidos deste trabalho
é o curso sobre aplicação de defensivos agrícolas.
Voltado ao manejo correto dos produtos e equipamentos
e à utilização dos ítens de segurança, este é o curso
mais procurado da história do SENAR-PR. Para se ter
ideia, apenas no ano passado (2018) foram 554 turmas
realizadas em todo Estado, que capacitaram 5.042
produtores e trabalhadores rurais.
Essa atuação revela a preocupação do SENARPR com a saúde da família do campo e também com o
meio ambiente. Nesse sentido, deve-se destacar também
a evolução dos cursos e formações, que estão sempre
alinhadas às novas tendências e tecnologias. Um exemplo
disso é o curso Manejo Integrado de Pragas (MIP), que utiliza
os próprios organismos presentes nas lavouras (aranhas,
ácaros, etc.) para combater as pragas que trazem prejuízo
à agricultura. Desta forma temos lavouras mais equilibradas
e um número menor de aplicações de defensivos. O meio
ambiente e o bolso do produtor rural agradecem!

RECURSO FEDERAL
Uma das ideias é utilizar
recursos do Fundo da Pobreza
para atender a população mais
carente com programas habitacionais. Outra fonte de garimpagem é a União. O Estado está
negociando a liberação de R$
430 milhões para a construção
de 10 mil casas no meio rural.
REPERCUTE
Ainda repercute a declaração do senador Alvaro Dias
de que nunca tinha visto uma
união tão forte dos parlamentares paranaenses. Dias esteve
recentemente no Palácio Iguaçu,
juntamente com os senadores
Oriovisto Guimarães e Flávio
Arns, e disse que, em 40 anos
de vida pública, não lembra uma
única ocasião em que os três
senadores estiveram reunidos na
sede do governo para se colocarem a serviço dos interesses do
Estado.
ATIVIDADE
E por falar nos senadores,
Oriovisto Guimarães protocolou
Proposta de Emenda à Constituição para que todo condenado
em segunda instância passe
a cumprir a pena automaticamente. O senador Alvaro Dias
apresentou projeto que isenta
do imposto de renda os valores
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de saúde. Enquanto Flavio Arns
quer mudar a lei que proíbe a
prisão 5 dias antes ou 48 horas
depois das eleições. O senador
propõe que o salvo-conduto se
atenha a crimes eleitorais.
QUITANDO DÍVIDAS
Quem tem débitos de ICMS
e dívidas ativas não tributárias
pode aderir ao Refis até o dia
24 de abril. É possível regularizar os débitos com redução de
multa e juros e parcelamento em
até 180 vezes. A adesão deve
ser feita no site da Secretaria de
Estado da Fazenda (http://www.
fazenda.pr.gov.br/). Já os produtores rurais têm até o dia 30 de
março para requerer adesão ao
programa de composição de dívidas rurais (BNDES Pro-CDD
Agro), com até 12 anos para
pagar e limite de R$ 20 milhões
por beneficiário. O pedido deve
ser formalizado nas instituições
conveniadas ao banco.

Sandro A.
Carrilho
E A TRANSPARÊNCIA?
A primeira derrota do
governo de Bolsonaro na
Câmara Federal ilustra dois
personagens nesta semana. O
do parlamentar Aliel Machado
(PSB) que conseguiu derrubar
uma medida que prejudicaria o
acesso à informação de 1.600
pessoas, ou seja, menos transparência; e o de Aline Sleutjes
(PSL), que seguiu a cartilha do
partido e votou contrário. Na sua
alegação, a deputada castrense
disse que votou contra à urgência dessa matéria por entender
que há várias pautas mais significativas. E mais: "Este decreto
não se trata de ofender o princípio da transparência, apenas
formalizar esta prática". Ou seja,
tentou justificar o seu voto, mas
pouco convenceu!
ANFITRIÃ
Deixando a 'transparência'
de lado, Aline Sleutjes ganha
os holofotes nessa sexta-feira
(22) quando acompanha a
delegação da República Tcheca,
em Castro. Aliás, a agenda foi
organizada por ela, que prevê
entre tantas visitas, passagem
pela Frísia, um almoço no
Frigorífico Alegra, posteriormente segue para a Cooperativa Castrolanda, encerrando
na Fazenda Cantagalo.
SÓ UM
A primeira sessão ordiná-

ria da Casa de Leis de Castro
foi dentro da normalidade. As
Comissões foram votadas e
aprovadas pela maioria dos
vereadores. Digo maioria, porque o parlamentar José Otávio
Nocera (PMDB) foi contrário
e se justificou. Não teria sido
consultado sobre as indicações
e por isso votava contrário. A
questão é que Zé Nocera não
foi à reunião que definiu os cargos, por motivos particulares.
ORQUESTRADO
Já a primeira sessão ordinária de Câmara de Carambeí teve momentos hilários.
Os três vereadores cassados,
que retornaram por força de
liminar, creditaram à Deus o
motivo de suas voltas. Se não
bastasse isso, nos cinco minutos finais, o vereador Jeverson Gomes da Silva (PDT),
ao encerrar o uso da palavra,
foi ovacionado. Um grupo de
pouco mais de 50 pessoas,
que ocupava o auditório da
Casa de Leis, levantou-se ao
mesmo tempo e iniciou-se uma
salva de palmas e até gritos,
sentando-se todos ao mesmo
tempo. Até parecia que haviam
treinado, tamanho sincronismo. Poderia o presidente
Diego Silva pedir ordem, pois
interferências externas não são
permitidas, mas preferiu não
ser o estraga prazeres na sua
estreia como presidente.

Informe Publicitário

LARANJA
O Partido Novo aproveitou as
denúncias de candidaturas laranjas de mulheres no partido do
presidente Bolsonaro para surfar
na onda e dizer que, no Novo,
laranja é só a cor. O partido fez
circular pelas redes sociais que
125 mulheres, de 19 estados,
se candidataram pela legenda
em 2018, somando quase 1
milhão de votos, e que nenhuma
utilizou recursos do fundo partidário na campanha. Quatro delas
foram eleitas. No Paraná, dos 16
candidatos a deputado federal
pelo partido, 5 eram mulheres.
Nenhum foi eleito.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Nazem Fadel
O Bom Vizinho dos 'Secas'
Capítulo

* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

A biologia não negou a Nazem o gene de genética da arte
de se relacionar com o próximo, ser simpático e extrovertido. Sempre disposto a ouvir os outros, o que têm a dizer.
Quando ficava em sínuca de bico na competição da vida e
nas tacadas do jogo do pano verde, com os olhos da fé,
sempre saia bem, graças a sua inteligência social.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
22/02

Clima

Temperatura
27

Umidade

ºC

17 ºC

97%
96%

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

Sábado
23/02

31

ºC

17 ºC

100%
98%

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

Domingo
24/02

31 ºC
18 ºC

95%
97%

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

Segunda
25/02

28 ºC
20 ºC

89%
90%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 21/02/2019
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NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO

Câmara elege comissões permanentes
Divulgação / Comunicações Câmara Municipal de Castro

Legislativo
conta com
seis comissões
permanentes,
compostas
por três
vereadores
**Da assessoria
A primeira sessão ordinária
de 2019 da Câmara Municipal
de Castro foi marcada pela eleição e formação das comissões
permanentes da Casa, para o
biênio 2019-2020. Cada uma
das comissões permanentes é
composta por três vereadores,
e tem por objetivo examinar os
projetos em tramitação, emitir
pareceres sobre eles e realizar
estudos e investigações sobre

Comissões eleitas farão análise dos projetos em 2019 e 2020

fatos de interesse público.
Para a vereadora presidente
da Casa, Fátima Castro, as
comissões são imprescindíveis e
demandam muito trabalho. “As
comissões analisam todos os
projetos, observando se não há
impeditivos orçamentários, se é

O prefeito de Telêmaco
Borba, Marcio de Mattos toma
posse nesta sexta-feira como
presidente da Associação dos
Municípios dos Campos Gerais
(AMCG). A cerimônia acontece
às 15 horas na Acitel em Telêmaco. Compõe a nova diretoria
os prefeitos de Castro, Moacyr
Fadel como vice-presidente; de
São João do Triunfo, Abimael
do Valle como tesoureiro; e de
Arapoti, Nerilda Penna como
secretária. Eles foram eleitos
por aclamação para a gestão
2019 em reunião dos prefeitos
da AMCG no último dia 25 de
janeiro.
Em seu mandato, o presidente
eleito da AMCG pretende atuar
com foco no fortalecimento da
região. “Quero mostrar que juntos podemos mais”, disse Matos,
destacando que a valorização do
trabalho em grupo será primordial em sua gestão. O novo presidente pretende atuar não somente
nas questões que envolvem todos
os 19 municípios que compõe a
entidade, mas também naquelas
que podem afetar inicialmente
um ou dois municípios, mas que
futuramente possam servir como
‘gatilhos’ de desenvolvimento.
O prefeito de Telêmaco
Borba citou inicialmente questões ligadas a mobilidade, segurança e saúde que podem servir
como impulsionadores da região.
“A estrada que liga Reserva e
Imbaú, por exemplo. A princípio
pode ser uma demanda destes
dois municípios. Mas se concretiza, pode trazer benefícios para
toda região, com o desafogamento de outras vias”, exemplifica o presidente eleito.
Para levantar estas questões,
Matos solicitou, após aclamação
como presidente, que os prefeitos da AMCG realizasse um
levantamento de suas demandas.
“Primeiro precisamos conhecer
essas demandas e depois elencar
as prioridades”, explicou.
Além de atender as solicitações municipais, o presidente
eleito pretende unir a “força política” de todos os municípios que
compõe a Associação. “Cada um
de nós conta com representantes
nos Governos Estadual e Federal. Vamos solicitar o apoio de
todos eles para concretizar nossos projetos”, disse.
Marcio de Matos é o quarto
prefeito do município de Telêmaco Borba a assumir a presidência da AMCG. Paulo Cezar
Nôcera presidiu entre 1995 e
1996, Carlos Hugo Wolff Von
Graffen foi presidente de honra
da entidade entre 2001 e 2005,
e Eros Danilo Araújo atuou como
presidente entre 2008 e 2010.

Em votação, onze vereadores
foram favoráveis e apenas um,
José Nocera (MDB), foi contrário. Segundo o vereador, ele
não aprovou a chapa, pois não
foi informado sobre a formação
da mesma. “Não fui consultado,
não foi perguntado nada pra

ALINE VOTOU CONTRÁRIO

NOVO PRESIDENTE AMCG

Marcio de Matos
toma posse
nesta sexta

constitucional e outros fatores.
Sempre elas são acompanhadas
por um advogado e, se necessário, outros funcionários da
Câmara, com conhecimento técnico, podem auxiliar”, explica.
Para concorrer a eleição,
apenas uma chapa foi inscrita.

Projeto de Aliel suspende decreto
que reduzia acesso à informação
A Câmara dos Deputados
aprovou na terça-feira (19), projeto
do deputado federal Aliel Machado
(PSB) que suspende os efeitos do
Decreto 9.690/19, o qual atribui
a outras autoridades, inclusive ocupantes de cargos comissionados,
a competência para classificação
de informações públicas nos graus
de sigilo ultrassecreto ou secreto.
O Projeto de Decreto Legislativo
(PDL) 3/19, foi apresentado pelo
parlamentar no início da atual legislatura. A proposta será votada ainda
pelo Senado.
"A pauta das últimas eleições
foi o combate à corrupção e o
quesito transparência precisa ser
aprimorado, e não retroceder",
disse o deputado, durante o uso da
tribuna para defender a proposta.
O projeto foi apresentado por ele
e contou com apoio dos deputados Alessandro Molon (PSB-RJ),
Weliton Prado (Pros-MG), João
H. Campos (PSB-PE) e Danilo
Cabral (PSB-PE).
A aprovação do projeto de
Aliel representa a primeira derrota
do governo Bolsonaro na Câmara
Federal. Durante a sessão, o PSL
– partido do presidente – entrou
com um pedido para a retirada do
projeto de discussão, mas a proposta foi rejeitada pela ampla maio-

Divulgação

Para Aliel governo extrapolou
ria dos deputados. A aprovação da
medida de Aliel também seguiu o
mesmo índice de votação.
Para Aliel, o governo extrapolou os limites da lei que autoriza a regulamentação. “Em um
momento de combate à corrupção,
em que se descobrem as ações
dentro das administrações públicas, o decreto aumenta o número
de pessoas que podem classificar os documentos de secretos e
ultrassecretos”, afirmou.
A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11) permite
a delegação da competência de
classificação como ultrassecreta
e secreta a agente público. Ao
regulamentar o texto da lei, no
entanto, o Decreto 7.724/12

proibiu a delegação para esses
graus de sigilo.
Já o Decreto 9.690/19, assinado pelo vice-presidente da
República Hamilton Mourão no
exercício da Presidência, reverte
essa proibição. No grau ultrassecreto, a delegação pode ser para
ocupantes de cargos em comissão
DAS-6 ou de hierarquia equivalente.
Aline Sleutjes se defende
Por whatApp, a deputada
Aline Sleutjes disse de Brasília
que votou contra a urgência da
matéria, em razão de entender
que há várias pautas mais significativas no momento. Segundo
ela "o decreto apenas oficializou
o que já vinha sendo feito de prática, pois é impossível aos ministros conhecer o grau de sigilo de
todos os documentos, para isso
contam com a colaboração de
seus assessores diretos (...)". E
mais, afirmou que "este decreto
não se trata de ofender o princípio da transparência, apenas formalizar esta prática. A oposição
usou de má fé, tentando nos seus
discursos manipular a opinião
pública, dizendo que o governo
estaria mudando a lei de acesso a
informação, o que não ocorreu".

Assessor da Aline entrega carro
Divulgação

Da Assessoria

Samir Chuery fez a entrega da chave para o prefeito Rildo
Aline era assessora, no valor de
R$ 37.216,00, com contrapar-

tida de R$ 684,00 do executivo
municipal.

NA COMISSÃO DE CIÊNCIA

Oriovisto faz primeiro discurso
Em seu primeiro discurso na
Comissão de Ciência e Tecnologia,
o senador Oriovisto Guimarães
(PODE-PR) falou sobre a importância de se criar mais incentivos
às pesquisas na área de ciência e
tecnologia.
“Hoje esta área é uma das
menos prestigiadas dentro de nossas universidades. O Brasil precisa
de pesquisadores na área de ciên-

cias humanas, mas se tivéssemos
alguma regra para dar um percentual razoável à ciência e tecnologia,
seria um grande benefício para o
país”, afirmou o senador.
Oriovisto é membro titular da
comissão no Senado e pretende ter
uma participação ativa para melhorar as leis que já existem, além de
propor novas ideias que poderão
modernizaraconstituiçãobrasileira.

nio Sirlei (DEM), Paulinho
Farias (PPS) e Herculano da
Silva (PSC); a de Desenvolvimento Urbano tem Herculano
da Silva, Gerson Sutil (PSB)
e Dirceu Ribeiro (DC); a de
Saúde e Assistência Social
tem Rafael Rabbers, Paulinho
Farias e Cézar do Povo; a de
Educação, Esporte e Cultura
tem Maurício Kusdra, Antonio Sirlei e Joel Fadel (PSDB);
e a de Desenvolvimento Rural
e Meio Ambiente tem Jovenil Rodrigues (PODE), Neto
Fadel (PTB) e José Nocera.
O vereador Maurício Kusdra também destacou a importância das comissões. Segundo
ele, elas são a alma da Câmara.
“São as comissões que movem
o Legislativo, pois elas realizam
os estudos técnicos dos projetos
e promovem alterações. Não
teria como a Câmara funcionar
sem esse serviço interno”, diz.

ALINE SLEUTJES ORGANIZOU AGENDA

Delegação Tcheca
visita Castro hoje
Da Redação
A convite da deputada
federal Aline Sleutjes (PSL/
PR), Castro recebe hoje (22)
a delegação da República
Tcheca. "A parlamentar tem
atuado fortemente no fortalecimento das relações internacionais no intuito de incentivar
a prática do Livre Comércio
com políticas mais abertas
às parcerias estrangeiras que
propiciem desenvolvimento,
emprego e renda para região
dos Campos Gerais e todo o
Estado do Paraná", disse sua
assessoria.
Durante a visita, a delegação Tcheca cumprirá extensa
agenda com os segmentos do
Agronegócio e investimentos
na região. "Eu estou buscando
novos parceiros econômicos,
para acelerar as vendas e os
negócios no Estado, possibilitando assim maior empregabilidade, renda e melhoria da
qualidade de vida de Castro e
região", ressaltou a deputada.
A delegação começará o
roteiro de visitas pela Oce-

par, às 9 horas, em Curitiba,
quando será apresentada a
planta do frigorífico de aves e
possíveis novas parcerias. Às
11 horas segue para a Frísia
e posteriormente para Castro;
às 13h30 almoçam no Frigorífico Alegra; às 14h30 realizam visita técnica à planta da
Alegra; às 15h30 participam
da apresentação da Alegra; às
16h30 seguem para a Cooperativa Castrolanda; às 17h30
param para coffe break; às
18h30 visitam a Fazenda Cantagalo, projeto 'Nova Castro';
às 19h30 jantam com o senhor
Arata Hara, e às 21 horas
retornam à Curitiba (PR).
Uma semana antes
Na sexta-feira passada,
dia 15, o vice-governador do
Paraná Darci Piana já havia
recebido, em nome do governo
do Paraná, a embaixadora da
República Tcheca no Brasil,
Sandra Lang Linkensederová.
A diplomata estava acompanhada do ministro-conselheiro, Ondrej Kasina, Aline
Sleutjes e demais autoridades.

POLÍTICA

EM TIBAGI

Tibagi - Nessa segunda-feira
(18), o prefeito Rildo Leonardi
recebeu na prefeitura Samir
Chuery, assessor parlamentar
da deputada federal Aline Sleutjes (PSL), para entrega oficial
de veículo para Secretaria Municipal de Finanças. Rildo ainda
aproveitou a oportunidade para
entregar ofícios para o assessor.
O veículo foi adquirido através
de emenda do deputado estadual Ricardo Arruda, do qual

mim e fui colocado na Comissão de Desenvolvimento Rural
e Meio Ambiente, por isso vou
votar contra”, explicou Nocera.
Segundo
o
regimento
interno da Câmara Municipal,
todos os vereadores devem participar de ao menos uma comissão. “Ano passado foi realizada
a revisão do Regimento, eu
sugeri inúmeras emendas, uma
delas era a obrigatoriedade da
participação dos vereadores
em, ao menos, uma comissão.
Sugeri isso, pois em 2015 não
fui colocada em nenhuma e
fiquei muito revoltada”, afirma
a vereadora Fátima.
Com isso, as comissões serão formadas da
seguinte maneira: a Comissão de Constituição e Justiça
terá Maurício Kusdra (DC),
Rafael Rabbers (DEM) e Cézar
do Povo (PSC); a de Finanças e Orçamento tem Anto-

“A inteligência artificial, a internet
das coisas, a indústria 4.0 são
exemplos da evolução na tecnologia. Não podemos deixar nossas
universidades insistindo em gastar
mais dinheiro em áreas que interessam às corporações e à tradição brasileira, pois isso está em
desacordo com o que acontece no
mundo” concluiu o parlamentar
paranaense.

Requião Filho visitou
a Câmara de Castro
O deputado estadual, Requião
Filho, esteve na Câmara Municipal
de Castro na tarde desta quintafeira (21). Na oportunidade, ele
esteve reunido com a presidente
da Casa de Leis, vereadora Maria
de Fátima Castro, vereadores Paulinho Farias, Herculano da Silva e
Cézar do Povo, e com membros da
Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) e do
Sindicato Rural de Castro.
O presidente da Acecastro,
Anderson Gomes, explicou que
durante o período eleitoral de
2018, a associação, junto de
outras oito entidades do Município,
escreveu uma carta compromisso,
com reivindicações dos grupos e
da população castrense, que foi
assinada por diversos candidatos,
entre eles, Requião Filho.
“Todos os candidatos que
estavam em campanha em Castro, deputados estaduais, federais, governador e senador foram
convidados a apreciar a carta e
assumirem este compromisso com
Castro”, explica Anderson. “Dos
eleitos que se comprometeram
com a comunidade castrense, o
primeiro que estamos conversando

é deputado Requião Filho”.
Para o deputado, é de extrema
importância a interação entre a
Câmara de Castro, a Assembleia Legislativa e entidades. “A
vereadora Fátima, presidente da
Câmara, me procurou para conversarmos com a Associação,
para juntos trazermos soluções
para problemas que assombram a
cidade por muito tempo”, diz.
Entre as reivindicações apresentadas para o Deputado estão
a revisão de algumas tributações
estaduais, obras nos trevos que
dão acesso à Castro, a reforma do
prédio que sediava o antigo fórum,
melhoria no efetivo da Polícia Militar em Castro e a construção de
uma nova delegacia.
A vereadora Fátima avaliou a
reunião como extremamente positiva e ressaltou a importância de
um deputado estar presente no
Município. “É importante temos
um deputado comprometido com
a nossa cidade. Sabemos que no
período de campanha muitas promessas são feitas, mas nem sempre são cumpridas. Tenho certeza
que dessa reunião logo teremos
bons frutos para Castro”, afirma.
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Prefeitura de
Tibagi vende Praça
de Alimentação
Carnaval terá
tendas e mesas
para dar mais
conforto
ao público
Da Assessoria
Tibagi - Na quarta-feira
(20) a Prefeitura de Tibagi realizou a sessão de abertura do processo de licitação para concessão
(venda) da Praça de Alimentação
do Carnaval 2019. O processo
chegou ao fim com a empresa
ADP Comércio de Bebidas –
LTDA classificada em primeiro
lugar, com oferta de R$ 62 mil.
Este é o segundo ano consecutivo
que a Prefeitura realiza a venda
da Praça de Alimentação. “Estou
muito satisfeito com o resultado da licitação. Conseguimos
melhorar um pouco o preço final,
que ficou em R$ 62 mil. Pra nós
é um avanço muito importante.
Temos a visão de que precisamos
da participação da iniciativa privada e já começamos a implantar
essa estratégia em 2018. Não

é de agora. Ano passado, junto
com a venda da praça de alimentação, que na época foi vendida
por R$ 49 mil, obtivemos mais
de R$ 200 mil em recursos que
vieram também de patrocínios
da Copel e da Sanepar. Estamos
confiantes que esse novo modelo,
implantado por nós, é o começo
de uma mudança que vai melhorar muito a nossa festa”, relatou
o prefeito Rildo Leonardi.
Reunião com
comerciantes locais
Outra mudança positiva que
vai impactar na realização do
Carnaval 2019 está relacionado
aos ambulantes locais do ramo
alimentício. Na tarde de terçafeira (19), a Comissão organizadora do Carnaval 2019 realizou
uma reunião com comerciantes
que atuam ao redor da Praça
para que eles ficassem a par da
principal mudança para este ano,
que é a estrutura que a Prefeitura
Municipal cederá para a Praça
de Alimentação Municipal.
A Praça de Alimentação
Municipal continuará na Praça
Leopoldo Mercer e não será
cedida para comerciantes que

tem estabelecimentos fixos.
Nesta edição do Carnaval será
montada uma tenda e colocadas cadeiras e mesas que darão
mais conforto para o público,
como explica o gerente de Cultura, Sidnei Bielski. “A pedido
dos próprios ambulantes e é
uma necessidade que a comissão também já havia detectado,
optamos por oferecer um local
mais confortável, para que
até mesmo em dias chuvosos,
o público consiga consumir
os produtos dos ambulantes
locais”, concluiu.

“

Pra nós é um
avanço muito
importante. Temos
a visão de que
precisamos da
participação da
iniciativa privada
e já começamos
a implantar essa
estratégia em 2018

Divulgação / Pref. de Tibagi

R$ 62 MIL

Praça de Alimentação continuará nos mesmos moldes

PARA TODA FAMÍLIA

Maior festa de Tibagi
contará com opções
Da Assessoria
Tibagi - De 01 à 05 de
março, Tibagi se tornará
Tibayork e terá ares de Broadway no maior Carnaval
dos Campos Gerais. A programação completa contará
com shows nas tendas, matinês e também o centenário e
tradicional desfile do Corso.
Na sexta-feira (1º), a
noite promete ser de emoção. A partir das 20h30,
acontece a abertura das festividades, com a premiação
dos Concursos de Rainha e
Marchinha, entrega da chave
da cidade ao Rei Momo e
show na Tenda Principal.
No sábado (2), a partir das 15 horas, acontece
a matinê para criançada.
Um momento para família vir junto e aproveitar
os melhores momentos.
Durante a noite, tem shows
na Tenda Principal e Tenda
do Samba.
O domingo (3), a pro-

Tibagi se
tornará Tibayork
por cinco dias
gramação está recheada. A
novidade é a matinê infantil,
que acontece a partir das15
horas. Às 20h30, o Desfile
do Corso percorrerá a avenida, saindo da Praça 18
de Março, em direção até
a Praça Leopoldo Mercer.
Encerrando a noite ainda
tem show na Tenda Principal
e Tenda do Samba.
A segunda-feira (4) é o
dia dos idosos reviverem os
bons tempos dos bailes de
carnaval na sua matinê, a
partir das 13 hora. A noite,
a programação com show
nas tendas segue normal. Na
terça-feira (5), a partir das
20h30 acontece a premiação
do Corso e o encerramento
do Carnaval 2019 com show
na Tenda Principal.

EM MARÇO

Sindicato
Rural e Setur
ofertam curso
Tibagi - A Secretaria
Municipal de Turismo (Setur)
está com inscrições abertas
para o curso de Turismo Rural
e Oportunidades de Negócios,
ofertado em parceria com o
Sindicato Rural de Tibagi,
através do Senar. O curso
objetiva levantar as potencialidades e oportunidades turísticas da região e perceber a
atividade rural como negócio
rentável.
Para fazer a inscrição, o
interessado deve ter a partir
18 anos. O curso, que ocorrerá
entre 28 e 30 de março, será
um pré-requisito para os demais
cursos que acontecerão no mês
de abril e maio, Trilhas e Caminhadas Ecológicas e Artesanato
como Recurso Turístico.
As turmas do dias 25 e 27
de março já estão esgotadas.
As inscrições serão feitas
na Setur das 8 às 17h30.

'Oportunidades de
Negócios' e 'Turismo
Rural' com inscrições
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TENENTE GARCIA

Castro se despede de último febiano
Divulgação / Renato de Oliveira

Era o único
ainda vivo dos
16 ex-pracinhas
castrenses
participantes
da Tomada de
Monte Castelo
RENATO DE OLIVEIRA
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Uma cerimônia solene, com
missa de corpo presente na
igreja matriz de Sant`Ana e honras militares do 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado de Castro,
marcou a despedida de Wilson
Garcia de Lima, 97 anos, 2º
Tenente reformado e que fez parte
dos 16 ex-pracinhas castrenses
que participaram da campanha
vitoriosa da Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a
Tomada de Monte Castelo, na
Itália, encerrada em maio de
1945, na Segunda Guerra Mundial. Wilson Garcia de Lima, ou
seu Tito, como era conhecido,
morreu na madrugada de terçafeira (19), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital
Vicentino de Ponta Grossa, deixando cinco filhos.
Um desses cinco filhos, que
é diácono da igreja católica,
auxiliou padre Tadeu de Biássio,
celebrante das exéquias ao excombatente. O próprio padre que
é amigo da família, fez questão de
ressaltar o bom relacionamento
que teve com o ex-pracinha. "Eu
era ainda seminarista, morava
em Castro e estudava em Ponta
Grossa. Por diversas vezes, fui
convidado pelo 'Seu Tito', a fazer

Tenente Garcia foi sepultado sob honras militares

Em 1944,
com 23
anos, Wilson
Garcia de
Lima foi
convocado
para a Força
Expedicionária Brasileira
refeições em sua residência, em
Ponta Grossa. Uma pessoa amável, respeitosa e muito caridosa",
destacou o religioso.
Mesmo já com idade avançada, até alguns anos atrás era
comum ver o ex-pracinha Wilson

Garcia passeando pelas ruas de
Castro, ao volante de um Fiat
Uno, que trazia na lataria o
emblema da Força Expedicionária Brasileira, e que o identificava como militar participante da
campanha vitoriosa do Exército

Brasileiro, em terras da Itália.
Uma queda em sua residência o
havia afastado de suas atividades
nos últimos anos.
Em dezembro de 2013, aos
93 anos, foi entrevistado pelo jornal Gazeta do Povo, em reportagem especial 'Senhores do Front',
que fazia memória dos heróis de
guerra paranaenses. Na época,
o Tenente Wilson Garcia contou
para a repórter Maria Gizele da
Siva que terminada a 2ª Guerra
Mundial e dez anos depois de
ter deixado a carreira militar,
buscava um novo emprego. Era
caminhoneiro. Mas segundo ele,
era uma profissão muito des-

PARA APRESENTAR PADRÕES DE OPERACIONALIDADE

5º Esquadrão recebeu general de Divisão
Divulgação / 5º Esq. C. Mec

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na manhã de quarta-feira (20)
o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado de Castro recebeu a visita do
general Tomás Miguel Miné Ribeiro
Paiva, comandante da 5ª Divisão
do Exército e responsável por todas
as organizações militares do Paraná
e de Santa Catarina.
Acompanhado pelo comandante
da 5ª Brigada de Ponta Grossa,
general Alcides Valeriano de Faria
Junior, o comandante da 5ª Divisão
do Exército foi recebido na unidade
por escolta mecanizada, honras oficiais e apresentação dos oficiais e
pelotão mecanizado. A formatura
de recepção ao general, realizada
as 11 horas, foi encerrada com os
discursos, do próprio general e do
coronel José Jorge dos Santos Júnior,
comandante do 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado. “Para nós
a visita do general é muito importante, uma oportunidade para mostrarmos a ele a integração do nosso
quartel com a sociedade, afinal,

General fez primeira visita oficial ao 5º Esquadrão
aqui a grande maioria dos soldados
é castrense. Também mostramos
o nosso trabalho, um pouco do
nosso dia a dia, e, ele que é nosso
comandante maior, conhecendo as
nossas demandas terá condições de
nos apoiar quando necessitarmos”,
destacou o coronel.
Em seguida discursou o general
Tomás. Ressaltando os valores cultivados no Esquadrão, ele afirmou

que tais virtudes estão em falta em
muitos lugares atualmente. Após a
formatura o general também conversou com a reportagem. Ele falou
da primeira visita a Castro e ao
5º Esquadrão, disse que veio com
boas expectativas e que se deparou
com uma cidade maravilhosa e acolhedora. Também afirmou que considera fundamental a interação com
os quarteis que lhe são subordina-

dos. “Estamos fazendo um levantamento das demandas, conhecendo
de perto o Esquadrão, mas até
aqui tenho encontrado muito profissionalismo, pessoal motivado e
com muita vontade de cumprir as
missões, tanto as mais desafiadoras
como são as das faixas de fronteiras, como as de garantia da lei e
da ordem, defesa da pátria, ajuda
em operações humanitárias e todas
as que nos são dadas”, destacou,
referindo-se as organizações militares do Paraná e de Santa Catarina
visitadas por ele.
A reportagem também ouviu o
subcomandante da unidade, capitão Everton Gustavo Silveira da
Silva, que reforçou a importância
da visita. “Principalmente porque
é a nossa oportunidade de mostramos as nossas instalações, nossa
capacidade e nossos materiais de
trabalho, e assim podermos solicitar parcerias futuras. Com base no
conhecimento que o general passa
a ter de nossas instalações, ele
poderá autorizar melhorias de que
estejamos precisando”, finalizou.

gastante, pelas longas viagens
e estradas em péssimas condições. Disposto a mudar essa
situação, deixou Castro e seguiu
para o Rio de Janeiro, onde tinha
amigos que conquistou quando
ainda estava no Exército. Voltou sem sucesso. Não satisfeito,
retornou ao Rio de Janeiro e lá
se encontrou com um ex-comandante. Com este contato, acabou
por encontrar o ex-presidente da
época- Juscelino Kubitschek- a
quem pediu emprego. Logo que
retornou, recebeu um oficio que
o designava para ocupar o cargo
de gerente da Agência dos Correios, em Castro.
Muito genioso e de pulso
firme, quando retornava ao Brasil ao fim da Segunda Guerra,
ao embarcar na estação do Rio
de Janeiro, junto com outros 15
ex-combatentes, disse em alto
e bom tom para todos ouvirem:
"Não vamos pagar passagem".
Nenhum funcionário da estação
se atreveu a barrar o grupo dos
ex-pracinhas, em sinal de respeito e reconhecimento.
Honras militares
Na mesma tarde de terçafeira (19), logo que terminou a
cerimônia religiosa na matriz de
Sant`Ana, o caixão que levava
o corpo do ex-pracinha, e que
esteve o tempo todo coberto com
duas bandeiras- do Brasil e da
FEB, foi carregado em um tanque
de guerra do 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado de Castro,
sendo escoltado por outras três
viaturas militares pelas ruas centrais de Castro, até o cemitério
Frei Mathias. Centenas de pessoas, entre familiares, amigos e
militares, acompanharam o cortejo. O som intermitente de uma
sirene militar se fez ouvir durante
todo o trajeto. Já no portão de

entrada do Frei Mathias, um
grupo de oito militares carregou
o caixão do ex-combatente que
era aguardado por outro pelotão
fúnebre. Ao cruzar o pelotão,
foi disparado uma salva de três
tiros. Enquanto o corpo do expracinha Wilson Garcia de Lima
baixava na sepultura de número
48, militares do 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado de Castro,
junto aos familiares e amigos,
entoaram parte do hino 'Canção
do Expedicionário', no mesmo
instante em que um militar executava através de um clarim, o
toque da despedida.
Legado do ex-pracinha
Luiz Garcia que trabalha
como diácono na igreja de Santa
Efigênia em Curitiba e que é um
dos seis filhos do ex-pracinha
morto, falou para a reportagem
do Página Um, em nome da família. "O legado que nosso pai deixa
para nós e para o Brasil se refere
a muito amor, respeito e serviço à
pátria", destacou emocionado.
Semana de Monte
Castelo em Curitiba
Para celebrar a maior batalha
da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra
Mundial nos campos da Itália,
a 5ª Região Militar e a Legião
Paranaense do Expedicionário
realizaram uma semana de atividades, de 14 a 22 de fevereiro,
com exposição de viaturas antigas, exibição de filmes, palestra, visitas guiadas ao Museu do
Expedicionário, dentre outras
atividades.
Na quinta-feira (21), uma formatura alusiva à Tomada de Monte
Castelo, na Praça do Expedicionário, em Curitiba, marcou os 74
anos desse importante fato histórico do Exército Brasileiro.

DE 100 PARA 40

Prefeitura reduz subsídio
ao transporte universitário
L UANA D IAS
ESPECIAL PARA P ÁGINA U M
A Prefeitura de Castro reduziu, de 100 para 40, o número
de vagas no projeto de subsídio
ao transporte universitário. O
edital, de chamamento público
para as inscrições à concessão
de auxílio transporte aos estudantes, foi publicado do Diário Oficial Eletrônico, número
1683, de 25 de janeiro deste
ano, porém, informa a disponibilidade de 40 vagas, 60 a
menos que no ano anterior.
A ação foi questionada na
Câmara de Vereadores, através
do requerimento (nº 12/2019)
do vereador Maurício Kusdra.
Por meio do documento o parlamentar questiona a razão da
redução nas vagas e o fato de
a divulgação do período de
inscrições não ter sido mais
extensiva. Durante a sessão na
qual o requerimento foi apresentado, quarta-feira (20), o
vereador também comentou
que já havia sido aprovado, na
Casa de Leis, o orçamento de
R$ 120 mil para o subsídio do
transporte universitário, para
ser usado ao longo do ano.
“Tínhamos 100 vagas no primeiro ano da gestão do prefeito
Moacyr, 100 vagas no segundo
ano, e agora caiu para 40,
menos de 50%, e não se justifica pela falta de inscrições,
porque existem inscritos. Os
estudantes estão preocupados,
muitos que já possuíam subsídio, se ficaram ali pelo número
70 ou 80 da lista, não serão
comtemplados, por isso eu
estou questionando o motivo
das 40 vagas, sendo que nós
aprovamos um orçamento ano
passado, prevendo aplicação
de R$ 120 mil, que daria para
100 vagas”, ressaltou.
O vereador também afirmou

que “não teve ampla divulgação do projeto, que poderia
ter sido divulgado no portal da
Prefeitura, nos veículos oficiais
e blogs parceiros”, e que “a
pessoa não tendo ciência que
existe o projeto, não vai fazer
inscrição”, destacou. Maurício
lembrou ainda que o projeto é
resultado do que chamou de
“uma luta antiga”, e mencionou que apesar de o transporte
universitário não ser obrigação
do município, está previsto
na lei orçamentaria e assegurado, após ter sido votado na
Câmara Municipal.
A reportagem do Página
Um tentou conversar com a
advogada da Prefeitura, responsável pelo edital do chamamento público, mas não a
encontrou. E, o município tem
o prazo de 15 dias para responder aos questionamentos
de Maurício Kusdra.
Como o período de inscrição permanece até no dia 25
de janeiro, estudantes interessados no benefício ainda
podem se inscrever.
Sobre o projeto
A lei - para concessão de
auxílio transporte para estudantes de curso superior, técnico e
profissionalizante, residentes
em Castro e que precisam se
deslocar do interior do município para a cidade ou para Ponta
Grossa – está em vigor desde
março de 2017. Porém, sua
aprovação na Câmara Municipal é do ano de 2016.
Desde a vigência da lei, um
total de 100 vagas era disponibilizado anualmente para o
subsídio dos estudantes selecionados para o benefício,
até no ano passado cada um
era subsidiado com um valor
de R$ 120 mensais, entre os
meses de abril e dezembro.

Classificados a partir de R$ 2,00

ALUGO CASA
Na Rua Pe. Damaso, 875. Contendo 2 quartos sendo 1 suíte, sala,
cozinha e garagem.
Mais informações tel.: (42)9 99974454 - Luiz

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso.
Valor de R$ 1.100. Fone
(42) 9 9972-0758.

VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em condomínio fechado, contendo 2 quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$
150.000,00. Aceito Financiamento.
Tratar no telefone (42) 9 9101-1022.

TERRENO
PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento
R$100.000,00. Tratar pelo telefone.: 9 9943-8139.

VENDO CHÁCARA
R$50.000,00 POR ALQUEIRE
Chácara próximo ao Itajara. Sítio
Mineiro 28 hectares equivalente a
12 alqueires. Pego casa no negócio.
(42)9 9866-7531, após as 17 horas.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
GRANJA ECONÔMICA AVÍCOLA LTDA torna público que irá
requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para AVICULTURA instalada FAZ. SANTA ROSA EM PONTA GROSSA-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
GRANJA ECONÔMICA AVÍCOLA LTDA torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para AVICULTURA instalada FAZ.
SANTA ROSA EM PONTA GROSSA-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DINEU
KRUBNIKI
- ME torna público que requereu ao IAP a renoPROJUDI - Processo: 0003585-22.2015.8.16.0064 - Ref. mov. 336.2 - Assinado digitalmente por Sonia Cristina Ressetti Dahmer
vação de sua Licença de operação sob o número 27842, para a fabri28/01/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital
cação de tijolos - OLARIA, no Bairro Distrito Industrial II, Município
de Piraí do Sul - PR.
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ENTRETENIMENTO

CRUZADAS

Você vai se surpreender com o resultado!
AGRO TEC MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Fabricação, montagem e manutenção em geral. Tel.: (42)9 9112-2074
– Adriano Eloy. E-mail: agroteccastro@gmail.com
BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO USADO
Vendo barracão, preço ótimo. Um
galpão de 100 m² por R$ 9.000,00
e um galpão de 120 m² por R$
11.000,00. Em ótimo estado. Telefone: (41) 9 9648-9160.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

Áries: Parcerias e trabalho em
equipe favorecidos. Mas não descarte divergências com os colegas
à tarde. Cuidado com mentiras e
segredos no início da noite. A união
pede diálogo e jogo de cintura.

Libra: Aposte no seu senso
de justiça e no seu jogo de cintura
para conseguir bons resultados no
emprego e nos assuntos pessoais.
Evite confrontar a família. Use seu
charme para encantar quem deseja.

Touro: Parcerias e trabalho em
equipe favorecidos. Mas não descarte
divergências com os colegas à tarde.
Cuidado com mentiras e segredos no
início da noite. A união pede diálogo
e jogo de cintura.

Escorpião: A Lua aconselha a
não confiar demais nas pessoas. Proteja seus segredos! Puxe papo para
conhecer melhor seus pretendentes,
mas pegue leve com as exigências
para não assustar o alvo.

Gêmeos: Você vai contagiar os
colegas com seu entusiasmo e usará
o bom humor para enfrentar as
mudanças e os desafios que deverão
surgir. Controle melhor os gastos. A
dois, respeite as diferenças.

Sagitário: Trabalhar em equipe
melhora a produtividade. Só não convém misturar amizade com dinheiro.
Estimule o diálogo com a família, e
saiba ouvir. O amor pede mais companheirismo e menos ciúme.

Câncer: Quem procura serviço
deve investir em algo que já fez no
passado: explore sua experiência.
Viagem ou notícia de alguém distante pode tirar você da rotina.
União intensa e estável.

Capricórnio: Pode ter boas
oportunidades de crescer, desde
que não bata de frente com chefes.
Fique longe de fofocas: ouça mais e
fale menos. Talvez queira manter um
novo romance em segredo.

Leão: Explore sua inteligência
e boa lábia no trabalho. Mas cuidado
com mal-entendidos e apostas à
tarde. Boa sintonia a dois. Declare
abertamente o seu amor.

Aquário: Vai se interessar por
tudo que possa trazer novos estímulos para a sua carreira. Viagem ou
encontro com amigos promete ser
animado.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451

VENDO TERRENOS RURAIS
Vendo terrenos rurais a partir de
1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar diretamente
com o proprietário, pelo telefone
(42) 9 9852-4227.

FAMOSOS

CRUZADAS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
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“É incrível, quando estou triste ou ansiosa, coloco o Cd do pastor Lucas
Samuel e me sinto renovada”, diz Luzinete Cézar, Jd.
das Esmeraldas, Aparecida
de Goiânia.
“Ao pegar o microfone
o público logo se alegra
com as ministrações deste

Lucas decidiu distribuir
1000 cópias gratuitas do seu
Cd em terminais de ônibus,
rodoviárias, casas de recuperação, hospitais e presídios.
Parabéns
ao
cantor!
Perfil - Lucas Samuel, 26
anos, nasceu em Nova
Glória-GO, graduado em
Recursos Humano; é casado
desde 2013, com a enfermeira e pastora Julliana Santos,
membros da Ig. Esperança.

Tomba;
vai ao
chão

EN T R E

Depoimentos

filho”, PastorSolução
Romeu Ivo de
Almeida, presidente da Igreja Esperança.

Mais

Coisa
muito
gostosa
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alegre de dentro para fora,
o que está em meu coração
transparece em meu rosto, há algo que me move a
transmitir isso às pessoas”,
diz Lucas.

Consoantes de
“rima”

Aceitar
(ordens)

4/éter — room. 6/sombra. 10/devastador. 16/apóstolo do brasil.
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ra e pastora Julliana Santos,
espaços vazios em muitos
membros da Ig. Esperança.
corações, é um convite
Contatos: 62. 9.9266-6425;
para você depositar toda
Instagram: @lucassamuepreocupação em Deus e
loficial e Facebook: Lucas
deixá-lo gerenciar tudo.
Samuel
O pastor e cantor Lucas Samuel, viaja o estado de Goiás com agendas
em cinco dias da semana,
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“É incrível, quando estou triste ou ansiosa, coloco o Cd do pastor Lucas
Samuel e me sinto renovada”, diz Luzinete Cézar, Jd.
das Esmeraldas, Aparecida
de Goiânia.
“Ao pegar o microfone
o público logo se alegra
com as ministrações deste
jovem cantor, Lucas é separado por Deus para cantar e os milagres acontecerem, siga em frente meu

Mais
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transparece em meu rosto, há algo que me move a
transmitir isso às pessoas”,
diz Lucas.

4/éter — room. 6/sombra. 10/devastador. 16/apóstolo do brasil.

A

A forma mais barata de fazer negócio!

ALUGO CASA FUNDOS
DE UM QUARTO EM PG
Alugo no centro de Ponta Grossa,
uma quadra do antigo supermercado Big, duas do Paraguaizinho e
Palladium, casa de fundos contendo
1 quarto, sala, cozinha e banheiro.
Valor de R$ 550, (já incluso água)
mais luz. Sem garagem. No (42) 9
9972-0758.

AMOSOS

os que já ouviram
Lucas Samuel sabe
que há algo sobrel em suas canções. O
u Me Rendo” chama
ção pelas letras que
minam que as coisas
iores que estejam,
mudar. As músicas
cas têm preenchido
s vazios em muitos
es, é um convite
você depositar toda
upação em Deus e
lo gerenciar tudo.
pastor e cantor Lumuel, viaja o estaGoiás com agendas
nco dias da semana,
se destacado pela
cidade e alegria
tende as pessoas e
ompromissos, “Sou

3232-5148

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8BS KHFKS D4DP6 LQEYD
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POLÍCIA ATIRA PARA O CHÃO

Homem ameaça mulher com fogo
Divulgação

Divulgação

Marido brabo
enlouquece,
agride policiais
e vai em cana
Da Redação

Mangueira foi cortada

Divulgação

Caso que poderia ter desfecho ainda pior, culminou com
a prisão de J.C.O.S, em sua
residência na Rua das Flores,
em Carambeí, ainda na noite
de terça-feira (19). Policiais
militares se deslocaram em
apoio ao Conselho Tutelar para
acompanhar uma mulher que
iria buscar seus objetos pessoais em sua antiga casa. Como a
vítima e seus dois filhos teriam
sido ameaçados pelo marido,
procuraram o Conselho Tutelar
da cidade.
Ao chegarem no imóvel,
o marido permitiu entrada da
mulher, que apanhou algumas
sacolas plásticas com roupas
pela janela frontal da residência.
Na sequência, o marido abriu a
porta e teria dito que "tem mais
coisas pra você pegar aqui dentro, venha aqui". A mulher disse
que não entraria, e o homem se
deslocou próximo ao fogão da
residência, situado na parte dos

Isqueiro usado

Cadeia foi o destino de marido enfurecido

EM ÁREA RURAL

Carro furtado em Castro é
incendiado em Piraí do Sul
Da Redação
Um automóvel furtado
durante a madrugada deste
domingo (17) na Vila Rio
Branco, em Castro, foi encontrado incendiado no bairro
Campo Comprido, em Piraí do
Sul, ainda no início da tarde de
ontem.
Segundo o relato do proprietário para a PM de Castro,
o GM Monza foi levado depois
de ser estacionado por volta da
meia-noite na Rua José Waldemar Iucksh. O dono do carro
contou ainda que percebeu o

furto logo pela manhã.
O automóvel foi encontrado
por populares poucas horas
depois do furto, quando ainda
estava em chamas em uma
estrada secundária do bairro
piraiense. De acordo com a
equipe do bombeiro comunitário que foi acionada para combater o incêndio, o automóvel já
havia praticamente sido consumido pelo fogo quando os profissionais chegaram ao local.
A PM foi chamada para
providenciar o recolhimento e a
remoção do veículo até o pátio
da delegacia piraiense.

fundos da mesma, pegou um
botijão de gás em uso, abriu
a válvula do botijão, e com um
isqueiro acendeu o fogo. O
botijão teria feito uma língua
de fogo de proporção grande,
momento em que o marido
ameaçou colocar fogo em tudo,
olhando para equipe policial.
Com a língua de fogo vindo
em direção a equipe policial e
diante das palavras "vou matar
vocês e depois essa biscate",
acendeu um isqueiro, ameaçando a vítima e os próprios
policiais.
Na tentativa de conter a
agressão, um dos policiais realizou disparo de arma de fogo
em direção ao chão, próximo
ao homem. O marido fechou
a válvula de gás do botijão, o
colocou ao chão, ergueu as
mãos, mas veio em direção aos
policiais e começou a desferir
socos e ponta-pés. Os pms realizaram o uso seletivo da força,
contendo o marido furioso, algemando o homem e colocando-o
no camburão. O homem dizia à
equipe que "vocês não sabem
com quem estão mexendo, vou
matar vocês e depois mato essa
biscate". Toda a situação foi
vivenciada pela equipe do Conselho Tutelar, além de mulher e
dos filhos menores.

Rapaz é preso na rodoviária
com 11 quilos de maconha

Da Redação
Motorista de um caminhão
com placas de Toledo perde o
controle da direção em uma
curva e o veículo tomba. O
acidente foi registrado no quilômetro 241 da BR-277, em
Irati, na manhã desta quintafeira (21) e mobilizou socorristas e a Polícia Rodoviária
Federal (PRF). Ele sofreu apenas lesões leves.
De acordo com a PRF, o
acidente aconteceu por volta de

6 horas no sentido de Guarapuava à Curitiba. O caminhão
transportava um semirreboque
com contêiner carregado de
frios. Com o tombamento, o
veículo deslizou sobre a pista
e tombou às margens da rodovia.
Como o motorista não conseguiu sair sozinho da cabine,
foi preciso apoio do Corpo de
Bombeiros para fazer o resgate. Ele foi encaminhado até
a Santa Casa de Irati apresentando ferimentos.

Divulgação

Da Redação

Droga iria abastecer o mercado de Ponta Grossa
A ação que terminou com
a apreensão da substância
integra o trabalho de intensifi-

cação ao combate ao pequeno
e médio tráfico de drogas na
cidade.

Policial logra êxito ao prender ladrões
Jaguariaíva - Um policial
militar de folga estava transitando com seu veículo em Jaguariaíva, quando por volta das 23
horas de quarta-feira (20), avistou uma motocicleta com dois
ocupantes em atitude suspeita.
O condutor transitou pela contramão em velocidade incompatível até o bairro fluviópolis. O
policial percebeu quando o passageiro jogou um 'objeto' na via

Da Redação
Uma Spin azul acabou se
envolvendo em acidente na PR
151, no início da tarde dessa
quinta-feira (21), próximo à
rotatória que dá acesso a Granfinalle, no Km 292. A pista
estava molhada no momento do
acidente. O carro com placas de
Castro teve a sua traseira totalmente destruída. Não foi apurado a gravidade das vítimas e
nem a causa do acidente.
Equipes de socorristas da
CCR Rodonorte deram atendimento a ocorrência.
Divulgação

Civil cumpre
mandado e
prende foragida
da Justiça
Da Redação

EM JAGUARIAÍVA

Da Redação

Spin se envolve
em acidente

TENTOU ENGANAR

NA BR-277

Caminhão tomba e motorista
acaba ficando preso na cabine

NA PR-151

Carro ficou parado na rotatória
quando socorristas chegaram

EM FLAGRANTE

Com duas mochilas repletas de maconha, um jovem de
21 anos foi preso pela Polícia
Civil de Ponta Grossa.Flagrado
na manhã de terça-feira (19) na
rodoviária da cidade, ele carregava 11 quilos da substância.
Sem imaginar que seria
preso, o rapaz desembarcou
do ônibus que fazia o trajeto
Foz do Iguaçu à Ponta Grossa.
De acordo com a Polícia Civil,
a droga apreendida serviria
para abastecer o mercado de
Ponta Grossa.

Sequência
A equipe do Conselho Tutelar se deslocou a cidade de
tibagi com os filhos e a vítima,
sendo que na sequência a
mulher acompanhou a equipe
policial a 13ª SDP, na cidade
de Ponta Grossa, assim como
o marido violento.

pública, e alguns metros à frente
o carona desembarcou e correu. Neste momento, o policial
logrou êxito na abordagem dos
dois suspeitos e solicitou apoio
de uma viatura policial. Com
os suspeitos foi localizada uma
mochila com material escolar,
um molho de chaves e uma faca
de cozinha. Enquanto os policiais confeccionavam o boletim
de ocorrência, um menor acompanhado de sua mãe chegou ao
destacamento a fim de relatar

que o filho havia sido vítima de
roubo. O menor reconheceu de
imediato os dois suspeitos e o
material apreendido com eles.
Como ainda faltava o aparelho
celular, policiais realizaram buscas na via pública e localizaram o
aparelho na mesma região onde
o havia visto o arremessado do
objeto. Diante dos fatos, os suspeitos de 20 e 39 anos foram
presos e encaminhados à delegacia de polícia civil para as
medidas cabíveis.

O setor investigativo da Polícia Civil de Castro, prendeu na
madrugada de terça-feira (19)
uma mulher foragida da Justiça.
Ela se encontrava no Bairro Jardim das Araucárias. Abordada
pelos policiais, tentou se passar
por outra pessoa, mas acabou
recebendo voz de prisão. Presa,
foi reconduzida à carceragem da
43ª DRP, onde cumprirá pena
que passa os 6 anos de prisão em
regime fechado.
S.A.R.S., de 26 anos, responde pela prática de dois crimes
de roubo e um de tráfico de drogas,
todos cometidos na cidade de Castro entre os anos de 2011 e 2017.
Divulgação

Mulher tenta se passar por
outra pessoa para não ser presa

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Motorista bate
carro é acaba
preso em Piraí

Piraí do Sul - Militares realizaram atendimento a acidente
de trânsito envolvendo um Celta
e um Peugeot 207, por volta das
19h30 dessa quarta-feira (20).
Com o choque, a condutora
do Peugeot acabou se ferindo,
sendo encaminhada pela defesa
civil a um hospital. Já o condutor
do Celta que estava com a habilitação vencida há mais de trinta
dias, realizou o exame do etilômetro que constatou 0,22mg/l.
Diante dos fatos, acabou preso
por embriaguez ao volante.

D+
Sexta-feira, 22 a 25 de Fevereiro de 2019

por Sandro A. Carrilho
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* Eventos sociais, festas e aniversários, conte para nós no publicidade@paginaum.com ou pelo
WhatsApp 9 9972-0758

Divulgação / FabianaGuedes

Mirella Cristina Bondancia é a
garota D+ da semana. Em
contagem regressiva para seus
15 anos, ela participou de ensaio
fotográfico na Mineração do Tijuco Preto

Divulgação / Arq. Pessoal

Divulgação / FabianaGuedes

Divulgação / Daniel Calvo

De bem com a vida, Christian Christóforo
comemora mais um aniversário neste sábado (23)
Divulgação

E viva os noivos Alvaro Machado e Mariana Fagundes em
um ensaio pra lá de animado. Muito sucesso e felicidades
ao casal. O registro é da equipe Daniel Calvo Fotografia
Divulgação / FabianaGuedes

Momento família do casal Carla C. Ciappina
Bourguignon e Armando Napoli Bourguginon, com seus
filhos Brenno e Bianca. Clique realizado nos campos da
ACEC. Carla foi produzida por Ana Luiza Lemos

Estou muito animado
com esta edição do
Carnaval. Aconteceram
algumas mudanças,
mas tenho certeza que
vieram para o melhor.
Mesmo sem a nossa
maior estrela, que é o
Desfile de Rua,
acredito que neste ano
teremos um Carnaval
inesquecível. Vamos
nos preparar porque
em 2020 estaremos na
avenida, novamente,
comemorando os 110
anos de Carnaval de
Tibagi. Essa é a opinião
de Gilson Taques!

Divulgação / Arq. Pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

Todo o charme de
Maria Luiza de Souza
Nas lentes de Fabiana Guedes, Anna
Kalicz, em recente ensaio Carolina Menarim, no auge de seus 23 anos
fotográfico no Parque
Lacustre, em Castro
Em clique
na Chácara
São Francisco
de Assis,
no Tronco,
as belas irmãs
Bárbara de
Castro Oliveira
e Patricia de
Castro Oliveira.
Elas foram
produzidas por
Brunna Prado

Sempre com muita dedicação e competência, o
casal de fotógrafos Daniel Calvo e Nina Cordeiro

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arq. Pessoal

Os encantadores Gabriel Bitencourt
e Emanuel Bitencourt, posando para fotos

Divulgação / FabianaGuedes

Destaque
para Fernanda
Lirmann Besten,
caçulinha do
casal Daniella
Lirman de
Oliveira e
Thyago
Cristiano
Besten

Chegou a hora de conhecer o Centro Cultural Castrolanda! Estamos disponibilizando para o próximo final de
semana, de 22 à 24 de fevereiro, o 'Ingresso Popular', com
desconto de 33% , com a inteira custando R$10, e R$5 a
meia-entrada. Adquira já o seu, e venha nos visitar!

22/02

André F. C. L. de Carvalho
Renata Brunoski
Walter Fernandes
Marcelo Lopes
Alex Koralevski

23/02

Maria Cândida Krelling
Rodrigo Magalhães Holtz
Alessandro Milek
Karoline Barth
Karina Barth

Ana Carolina Q. Telles
Fernando A. M. Guimarães
Ieda Mara Oliveira
Izabel Hofmann
Vanessa Alves
Christian Christóforo

24/02

Jade Louisie Felippe

25/02

Renata Barreto

