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Piana é governador

SENAC recebe nomes de peso
Divulgação

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, assumiu
o Governo do Estado neste
sábado (23). Ele permanece
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no exercício do cargo até 11 de
março em razão da viagem do
governador Ratinho Junior aos
página 3
Estados Unidos.

Casal morre em colisão
Divulgação

Nesta terça-feira (26) o
Senac de Castro irá sediar o
evento ‘O Poder da Mulher’.
Trata-se de um workshop vol-

tado exclusivamente para as
mulheres e que irá abordar o
empoderamento feminino, atrapágina 5
vés de temáticas.

Divulgação

Mais um acidente na PR
151, desta vez no km 204 mais
40 metros, em Jaguariaíva,
resultou em duas mortes. Foi

por volta das 20h25 da noite
de domingo (24), quando um
Gol colidiu de frente com uma
página 7
caminhonete.

Concurso também escolheu EM TIBAGI AS Marchinhas Carnavalescas

Eleita a 'Majestade do Carnaval'
Divulgação

Vereador
Rafael
Rabbers quer
'Castramóvel'

Divulgação

Prefeitura de Tibagi
concluiu mais uma etapa
importante para realização
do Carnaval 2019, nesta
segunda-feira (25), com
o anúncio oficial dos resultados dos concursos de
Rainha e Marchinhas Carnavalescas. Rosilene Souza sagrou-se a rainha do
Carnaval, com 2.500 votos

e José Eduardo Sedlak,
compositor da marchinha
“Carnaval é em Tibagi”,
obteve dos internautas
1.100 curtidas. Os concursos ainda premiaram
Nicholly Galdino como primeira princesa, com 2.100
curtidas, e Brenda Raline,
como a segunda princesa,
com 1.831.
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EM CArambeí

Catanduvas ganhou
campo de society
Divulgação

rABBERS e Aline Sleutjes

O vereador Rafael Rabbers
(DEM) esteve na manhã de
sábado (23), reunido com a
deputada federal Aline Sleutjes
(PSL). O legislador busca apoio
da congressista para tentar liberação de emenda para a aquisição de um castramóvel para o
página 3
Município.

ALIEL e Osmar Bulm em campo

Rosilene Souza foi escolhida com 2.500 votos

segurança

Ladrões roubam
carro e arrastam
motorista

CAJU SE APOSENTA DOs MICROFONEs

68 anos dedicados ao rádio
Divulgação

O prefeito Osmar Blum
Chinato (PSD) e o deputado
federal Aliel Machado (PSB),
entregaram oficialmente no
sábado (23), o novo campo
de futebol para a comunidade
do Catanduvas. O espaço

conta com grama sintética,
alambrado, tela de proteção e
iluminação. Além dos jogos e
campeonatos de finais de semana, a área será também direcionada as ações esportivas
página 4
para crianças.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Bolsonaro
cumpre
agenda no PR
O presidente Jair Bolsonaro
cumpre no Paraná o primeiro
compromisso administrativo
programado fora de Brasília
desde que assumiu o cargo. Ele
participa nesta terça-feira (26),
em Foz do Iguaçu, da posse do
novo diretor-geral brasileiro de
Itaipu Binacional, general Joapágina 3
quim Luna e Silva.

3,5 mil km
de rodovias

dois momentos marcantes e que ilustram a sua trajetória de sucesso

Na tarde de segunda-feira
(25) a reportagem do Página
Um fez uma visita ao radialista
recém-aposentado Alfredo de
Jesus Pinheiro, o ‘Caju’. Ele,

que fez seu último programa
de rádio no dia 15 de fevereiro, após ter dedicado 68,
dos seus 82 anos de idade ao
ofício na rádio, agora narra

com saudades sua rotina de
locuções. Caju explicou que
decidiu aposentar-se porquê
de tempos para cá vinha tendo
problemas de saúde. página 5

O pacote de concessões que
o governo federal planeja licitar
em 2020 deve abranger 3,5
mil quilômetros de rodovias do
Paraná, além dos 2,5 mil km de
extensão dos seis lotes atuais do
página 3
Anel de Integração.

Carnaval no
Parque Histórico

Que tal aproveitar o feriado
de Carnaval e levar as crianças
para visitar um museu? O
Parque Histórico de Carambeí
preparou uma atividade especial e gratuita para receber o
página 4
público infantil.
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O sucesso e o fracasso

EDITORIAL

* Gaudêncio Torquato

EMPODERAMENTO
Em um ano que começou marcado pela violência contra a mulher, as ações motivadas pelo Dia Internacional da
Mulher, celebrado no próximo dia 8 de março, têm peso
grande e geram expectativas no público feminino, e entre
os que acreditam que mudanças e respeito são urgência
nos dias de hoje. Nesta terça-feira (26), o Senac Castro
irá reunir uma deputada, uma advogada e uma delegada,
além de mulheres que poderão participar gratuitamente
do evento, para ouvir e falar sobre o empoderamento
feminino. Que mais eventos como esse e mais oportunidades para que a voz das mulheres seja ouvida venham a
fazer parte da rotina de toda sociedade. Afinal, há quem
precisa aprender sobre empoderamento, e há mais ainda
quem precisa aprender a respeitar as mulheres, em todas
as suas condições.

A importância do
empreendedorismo na
educação infantil
* Sylvia de Morais Barros
O estudo “Educação da Primeira
Infância”, da Fundação Getúlio Vargas, divulgado em 2005, demonstrou
que a falta de investimento em educação infantil prejudica a sociedade
como um todo: aumenta a criminalidade e o Estado acaba destinando
grande parte das verbas públicas
em mais presídios, em programas
de ressocialização e segurança. Por
isso, dentre outros fatores sociais, o
empreendedorismo privado focado
em projetos para a pré-escola tem
se tornado cada vez mais uma porta
para um futuro melhor.
Investir em educação traz benefícios para o país, uma vez que a
base de uma comunidade próspera é
a educação de qualidade. A primeira
infância (que vai do nascimento até
os cinco anos de idade) é o período
em que a criança passa por intenso
processo de desenvolvimento e é,
portanto, um momento bastante
propício para o aprendizado. Assim,
empreender na área da educação
infantil é a realização do sonho de
muitas pessoas que buscam atividades com as quais possuem afinidade
e experiência.
Para empreendedores de qualquer outra área, os desafios são
diários, as novidades são constantes e as mudanças, inevitáveis. O
mais importante a ser considerado
quando se quer iniciar um negócio
é ter em mente que gostar do que
faz e ter um propósito claro são fundamentais. Ensinar crianças nessa
fase da vida é mais que motivador: é
poder contribuir para a transformação na vida de um ser humano.
Outra questão de extrema
importância é acompanhar as
mudanças do meio educacional
para empreender de acordo com as
competências e habilidades que as

novas gerações exigem. A Geração
Alpha (crianças nascidas depois de
2010), por exemplo, é estimulada
desde bem pequena ao contato tecnológico e à autonomia no processo
de ensino-aprendizagem. Assim,
contar com um time de profissionais
que tenha dinamismo e vontade de
aprender também é essencial para
trilhar no ramo da educação infantil
com sucesso.
Além desses aspectos, há mais
um, não menos importante: o espírito de coletividade. É compreender
que a educação é responsabilidade
social também, ter ciência do poder
que se tem em mãos nessa área e
que uma criança bem-educada
mudará o mundo num futuro em que
todos viveremos, pois a globalização
não tem limites e essa geração prova
que os rumos da sociedade serão de
cada vez mais inclusão, mais interação e mais humanidade.
Portanto, como a ineficiência do
Estado com a educação ainda é uma
triste realidade, cabe ao empreendedor, com todas as qualidades e competências adquiridas, fazer o papel
revolucionário de trabalhar em prol
da sociedade como um todo.
*Sylvia de Moraes Barros é
CEO da The Kids Club, rede
de franquias especializada no
ensino de inglês para crianças
a partir de 18 meses até os 12
anos. Além dos cursos de imersão no idioma, a rede também
oferece certificação internacional e organiza um intercâmbio
exclusivo para a Inglaterra
durante quatro semanas. É
membro do Conselho (Board of
Trustees) da escola Lake Forest
Academy e Coordenadora do
Comitê de Educação da ABF.

O novo governo nem chega a
completar dois meses de vida e
já dispara um conjunto de interrogações: qual o rumo em que
caminhará o país? Terá vez por
aqui um populismo de direita? O
presidente Jair Bolsonaro conseguirá aprovar a agenda do Executivo no Congresso? Os militares
assumirão que papel no cenário
institucional, o de tutela do novo
governo ou o de poder moderador? A polarização política, tão
acesa ao correr da campanha,
tende a continuar?
As dúvidas se multiplicam
ante a perplexidade que tomou
conta do país com o desenrolar
do affaire envolvendo o presidente Jair, seu filho Carlos e o exministro da Secretaria-Geral do
governo. É um exagero dizer que
o país vivenciou uma crise. Não.
Faltou muito para o episódio assumir o porte de crise. Pior foi ouvir
o presidente nos áudios trocados
entre ele e Bebianno. Que realmente manteve comunicação com
o presidente, não sendo assim o
mentiroso conforme atestava o
Bolsonaro filho. A decolagem,
portanto, ocorre com turbulência.
Daí a perplexidade. O caso,
que teve muito a ver com desavenças e ciumeira, poderia ser
equacionado rapidamente pelo
presidente não tivesse ele agido
sob o escudo familiar. Mas o
extravagante
comportamento
do capitão deu dimensão muito
maior do que o imbróglio merecia. A rispidez com que tratou
seu ex-ministro e a pecha de “inimigo” com que se referiu à Rede
Globo conferem um tom menor à
expressão do presidente.
A emoção, que se faz presente
também em suas mensagens pela
rede, diz muito sobre ele. Sugere
que ainda está no palanque. Abre,
assim, o flanco para a permanência da polarização entre a banda
da direita, da qual é o ícone, e a
banda da esquerda, onde estão
PT, PSOL e núcleos sociais fortes, como o da Academia.
Os primeiros 50 dias do
governo não permitem dizer onde
vamos parar. O teste das reformas
– pacotão da segurança do Moro
e nova Previdência de Guedes –
será a bússola. Passando, o país
terá um norte definido. Mas as
dificuldades crescem. A derrota
do projeto de acesso à informação mostra que a base governista
não está fechada com a agenda do
Executivo.
O presidente terá de engrossar
o caldo populista – bolsas, melhoria geral dos serviços públicos, a
partir de saúde, educação e segurança – para agradar as massas.

O conservadorismo na área dos
costumes marcará sua identidade,
mas dará volume à polêmica.
Após a lua de mel dos quatro
a cinco meses, a real politik, que
começa a dar as caras, apresentará a fatura de cargos. A esfera
política pode retirar apoio ao
governo caso não receba compensação. O PSL, partido do presidente, com a maior bancada na
Câmara, corre o risco de ver seus
integrantes trocando tiros. Se o
governo não for bem avaliado, o
partido abrirá uma rota de fuga.
Já os militares andarão sobre a
corda bamba. Mesmo tendo chegado ao centro do poder pelo voto
(Mourão teve a mesma votação
de Bolsonaro), temem a pecha
de guardiões de um governo
militarista de direita. Ao invés de
tutelarem o governo, querem ser
reconhecidos como “poder moderador”, com foco na harmonia,
pacificação das bandas, na tentativa de puxar o país para o centro
do arco ideológico, evitando margens radicais. Ao mesmo tempo,
tentarão puxar o presidente da
redoma familiar, impondo-lhe o
discurso da razão.
Terão condição para assumir esse papel? É possível, caso
o Executivo apresente trunfos
na economia e nas frentes dos
serviços públicos. Porém, com
8 ministros militares o governo
sempre será visto como um arquipélago fortemente guardado por
gente que tem o poder armado.
Não poderia ser diferente.
Organizações e movimentos
sociais passarão o primeiro ciclo
– 6 meses iniciais- no patamar
da observação. Terão cuidado
para não sair às ruas sob qualquer motivo. Estarão de olho no
caminhar do governo. Depredação de patrimônios, invasão de
propriedades estarão sob a lupa
do aparato governamental. E as
oposições aproveitarão brechas
nos projetos do Executivo para
expressar seu escopo: quebra de
direitos de trabalhadores, prejuízos nos ganhos das classes
médias, desprezo pelos direitos
humanos etc.
Se o governo chegar ao fim de
2019 com a inflação sob controle,
juros baixos, emprego aumentando, serviços básicos melhores,
Bolsonaro terá passado no primeiro teste. Mas se a esfera familiar de Bolsonaro continuar a dar
o tom, é melhor desfazer a ideia
de que Deus é brasileiro.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação .

PROPOSTA OBRIGA ADOÇÃO
DE ORÇAMENTO IMPOSITIVO NOS MUNICÍPIOS
As Prefeituras terão que executar as emendas de vereadores ao Orçamento até o limite de 1,2% da receita corrente
líquida do ano anterior. Metade do valor terá que ser aplicado
em saúde. Na conta, não estão incluídos gastos de pagamento
de pessoal e encargos sociais. O Projeto de Lei Complementar
que trata do tema está em análise na Câmara dos Deputados.
Vai passar pelas comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o Plenário.
ITAIPU
No primeiro contato
com a nova diretoria de
Itaipu, nesta terça-feira
(26), o vice-governador
Darci Piana, que assumiu
o governo com a viagem de
Ratinho Junior aos Estados Unidos, cumpre a missão de abrir caminho para
negociar com a gigante
binacional o pagamento do
projeto técnico do corredor
bioceânico. Menina dos
olhos de Ratinho Junior, a
proposta de ligação entre
o Porto de Paranaguá ao
de Antofagasta, no Chile,
visa facilitar e baratear as
exportações para a Ásia.
Como o corredor vai passar também pelo Paraguai,
Itaipu tem justificativa de
sobra para apoiar a proposta.
PROXIMIDADE
O prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Fiho,
acompanha o governador
Ratinho Junior na viagem
oficial aos Estados Unidos.
Coordenador regional da
campanha de Ratinho, Silvestri Filho comunga com
ele da ideia de modernizar
o Estado e os municípios
paranaenses.
PORTAS ABERTAS
A convite do deputado
estadual professor Lemos
(PT), de oposição ao
governo do Estado, prefeitos do interior vieram pedir
apoio para manter abertas
as Casas Familiares Rurais,
que formam 2,5 mil jovens
de famílias de pequenos
produtores do interior. O
líder do governo, Hussein
Bakri, levou o grupo para
o Palácio Iguaçu, onde

conversaram com o governador em exercício, Darci
Piana, e o chefe da Casa
Civil, Guto Silva, e combinaram trabalhar juntos
num novo modelo para
as casas. “Podemos ver a
boa vontade do governo de
dialogar e resolver os problemas, sem distinção política”, disse Bakri.
APOSENTADORIA
Já que o projeto político não foi pra frente e
o seu mandato termina
este ano, o presidente da
Fiep, Edson Campagnolo,
investe as fichas em um
empreendimento turístico
na sua cidade, Capanema.
O município está se posicionando como destino de
ecoturismo no Paraná.
2022 À VISTA
As manifestações na
Câmara, do deputado federal Boca Aberta (PROS),
deixam claro que as eleições municipais de 2022
já entraram na agenda. De
Brasília, o deputado não
perde a chance de falar
sobre a Prefeitura de Londrina, na qual bate sem dó
e piedade.
CHEFIAS DE NÚCLEOS
A Secretaria Estadual
da Educação anuncia em
março os nomes dos novos
chefes dos núcleos regionais. A seleção incluiu análise de currículo, provas e
entrevistas. O processo de
escolha implantado este
ano acaba com a prática
vigente até então de indicação política.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba

ERRAMOS
Na edição nº 3225, de 22 a 25 de fevereiro de 2019, publicamos
na manchete de Capa que a embaixadora da República Tcheca, Sandra
Lang Linkensederová, estaria integrando a comitiva que visitaria Castro
na sexta-feira (22), na companhia da deputada federal Aline Sleutjes
(PSL).
Na verdade, ela esteve em Curitiba uma semana antes, onde foi
recebida pelo vice-governador do Paraná, Darci Piana, Aline Sleutjes,
e demais autoridades. Em Castro, apenas a comitiva estrangeira estava
sendo esperada, o que se confirmou. Desta forma, retificamos o erro.
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
26/02

Clima

Temperatura

Umidade

22 ºC
14 ºC

99%
95%

Tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite.

Quarta
27/02

20

ºC

12 ºC

94%
93%

Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado.

Quinta
28/02

24 ºC
17 ºC

95%
95%

Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 25/02/2019
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NOVO COMANDO NO PARANÁ

Piana é governador até 11 de março
Divulgação

Agenda de
Ratinho Junior
nos EUA foi
destacada
Da Assessoria
O vice-governador do
Paraná, Darci Piana, assumiu
o Governo do Estado neste
sábado (23). Ele permanece
no exercício do cargo até 11
de março em razão da viagem
do governador Carlos Massa
Ratinho Junior aos Estados
Unidos.
Piana destaca a importância da agenda do governador,
cujo o objetivo é conhecer
soluções tecnológicas, principalmente de Agrotech, que
possam contribuir com o
desenvolvimento do Paraná.

Darci Piana já é governador em exercício

Os compromissos incluem
reuniões com startups de
agronegócio e encontros com

HOJE, EM FOZ DO IGUAÇU

TODA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Governo inicia
trabalho de
renegociação
de contratos
As secretarias estaduais do
Paraná já iniciaram os trabalhos
de reavaliação e a renegociação
dos contratos vigentes para compra de bens e de fornecimento de
serviços na administração pública
estadual, para atender a determinação do governador licenciado
Carlos Massa Ratinho Junior
(Decreto 515/19).
A Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência
(Seap) reuniu nesta segunda-feira
(25) todos os representantes dos
Grupos Administrativos Setoriais
(GAS) das secretarias para passar detalhes de como o Decreto
deve ser atendido.
Durante o encontro, o diretorgeral Bráulio Cesco Fleury explicou que ficará a cargo da Secretaria
da Administração a renegociação
dos valores dos seguintes contratos de natureza continuada do
Estado: telecomunicações; limpeza e conservação; reprografia;
abastecimento de água potável;
fornecimento de energia elétrica e
serviço de vigilância.
“Estes contratos, listados no
artigo sexto do Decreto 4189/16,
atendem toda a administração
pública estadual. Entendemos
que ao fazermos por aqui uma
única renegociação, teremos mais
possibilidades de discutir com os
fornecedores e conseguir reduzir
valores”, disse Fleury. Como contrapartida, as comissões de revisão
das secretarias deverão trabalhar
para reduzir o uso destes serviços,
além de rever os demais.
Comissões
Os técnicos foram orientados
ainda sobre a formação das comissões que trabalharão na revisão
dos contratos em cada secretaria.
“O ideal é que a comissão seja formada pelo responsável do GAS,
um representante do grupo orçamentário e financeiro e um representante do gabinete da secretaria,
que tenha poder de decisão”,
disse Valdecir Dias, coordenador
de Administração de Serviços da
Secretaria da Administração.
No caso das secretarias com
contrato cujos valores sejam superiores a R$ 10 milhões, é necessária a formação de uma segunda
comissão, que será integrada por
membro da Seap.
As secretarias terão até o
dia 29 de março para entregar à
Seap as reavaliações contratuais
e as renegociações deverão ser
entregues até 30 de abril. Caberá
à Secretaria da Administração
compilar todos os dados e repassar à Casa Civil.

empresários do Vale do Silício.
O economista e conta-

dor Darci Piana foi presidente do Sistema Federação
do Comércio do Estado do
Paraná (Fecomércio). Nascido no município de Carazinho (RS), o empresário de
76 anos veio para o Paraná
ainda jovem.
Foi presidente do sindicato do Comércio Varejista de
Veículos, Peças e Acessórios
do Paraná (Sincopeças), fundador e primeiro presidente
da Cooperativa de Crédito
do Sincopeças (Sincocred)
e presidente do Conselho da
Paranacidade.
Também exerceu a superintendência regional da
Companhia de Financiamento
da Produção do Paraná, além
da presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae
Paraná. Piana também presidiu o Paraná Clube nos anos
de 1992 e 1993.

Jair Bolsonaro cumpre primeira
agenda administrativa no Paraná
O presidente Jair Bolsonaro
cumpre no Paraná o primeiro
compromisso administrativo programado fora de Brasília desde
que assumiu o cargo. Ele participa
nesta terça-feira (26), em Foz do
Iguaçu, da posse do novo diretorgeral brasileiro de Itaipu Binacional, general Joaquim Luna e Silva.
Antes desta agenda, Bolsonaro
havia saído da capital federal para
ir a Minas Gerais, em caráter de
emergência, por causa do desastre de Brumadinho. Ele também
foi a Davos, na Suíça, para o
Fórum Econômico Mundial.
O governador em exercício Darci Piana acompanha a
agenda de Bolsonaro no Paraná
em razão da viagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior
aos Estados Unidos. A solenidade na Usina de Itaipu também contará com as presenças
do presidente paraguaio, Mario
Abdo Benítez; dos ministros
brasileiros de Minas e Energia,
almirante Bento Albuquerque, e
de Relações Exteriores, Ernesto
Araújo; além de autoridades
paraguaias.
“Importante esta deferência
do presidente vir ao Paraná para
a solenidade. É essencial para o
Estado esta proximidade, para
que possamos avançar em ações
conjuntas”, destaca o governador em exercício. “Será uma
boa oportunidade para reforçarmos a defesa de nossos projetos
de infraestrutura e logística, que
também envolvem o Paraguai e
a direção da Itaipu”, completa
Darci Piana, citando a construção de uma nova ponte entre
Brasil e Paraguai, em Foz, e a
proposta do corredor bioceânico, ligando o Porto de Paranaguá e o Porto de Antofagasta,
no Chile.

Paraná
Piana destaca que o Paraná
tem sido protagonista na interação
com o governo federal. Ele que cita
que em cerca de 40 dias, o Estado
já recebeu três visitas de ministros.
A ministra da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Tereza Cristina,
teve dois compromissos em cidades paranaenses. Primeiro, em
janeiro, participou da cerimônia de
início da colheita nacional da soja,
em Apucarana, e, em fevereiro,
acompanhou as atividades do
Show Rural, em Cascavel.
Em janeiro, o ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Salles,
esteve no Paraná para a comemoração pelos 80 anos do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz.
Na oportunidade ele conheceu a
usina de Itaipu e ficou impressionado com o tamanho da estrutura. O presidente do Supremo
Tribunal Federal, ministro Dias
Toffoli, também cumpriu agenda
no Palácio Iguaçu, assim como o
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
Brasília
A interação com autoridades
federais tem sido uma atividade
constante do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Em
encontro com o presidente Jair
Bolsonaro, ressaltou a ligação
bioceânica entre Paranaguá e
Antofagasta, no Chile. Nas últimas semanas, Ratinho Junior
teve reuniões de trabalho com os
ministros Ricardo Vélez Rodriguez (Educação) e Luiz Henrique
Mandetta (Saúde). O combate à
criminalidade foi tratado com o
ministro Sérgio Moro (Justiça).
Concessões
Uma das prioridades é a
modernização do sistema esta-

dual de logística. Ele apresentou
a diversas instâncias do governo
federal o Programa de Parcerias
do Paraná (PAR) e afirmou que
o projeto estabelece normas avançadas para a desestatização e parcerias com o setor privado.
O programa de concessões foi
objeto de compromissos com o
ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas, com Adalberto
Santos de Vasconcelos, secretário
especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), e com o Secretário
Nacional de Transportes Terrestres, Jamil Megid Junior. A ideia
é que a União faça a licitação das
futuras concessões das rodovias
que formam o Anel de Integração.
Além disso, o Estado propõe
a inclusão das rodovias PR-092
(Norte Pioneiro), PR-323 (Noroeste), PR-280 (Sudoeste), além
da ligação entre Campo Mourão
e Guarapuava, no pacote federal.
Com o secretário Nacional da
Aviação Civil, Ronei Glanzmann,
foi definido que a concessão dos
aeroportos de Foz do Iguaçu,
Londrina, Bacacheri (Curitiba)
e Afonso Pena (São José dos
Pinhais) serão licitados pelo
governo federal.
Compliance
O governador também já
esteve com o ministro Aroldo
Cedraz, do Tribunal de Contas
da União (TCU), e o ministro da
Controladoria-Geral da União,
Wagner de Campos Rosário, para
apresentar o Programa Estadual
de Integridade e Compliance, do
Governo do Paraná. Além disso,
conversou com o presidente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ministro João Otávio de Noronha,
sobre a instalação do TRF da 6ª
Região, em Curitiba.

MELHORIAS NA SAÚDE

Prefeitura de Castro investe R$ 1,9 mi
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro está
promovendo melhorias nas Unidades Básicas de Saúde com
obras de ampliação e reforma. Em
março serão entregues a obras da
unidades da Castrolanda, Socavão, Vila Rosário, Arapongas
e Jardim Colonial. Os serviços
incluem ampliação e readequação
de espaços, adaptação de banheiros e salas de recepção, além de
reforma de salas e consultórios.
Receberam serviços de pintura

interna e externa as unidades
Nair Kiel Spena, no Jardim Arapongas, Lineu Aurélio Salgado,
no Morada do Sol, Elvira Kugler,
na Vila Rosário, Marcos Simão,
no Prado Velho, Jeovah Ribeiro,
Farmácia Básica, ESF Araucária,
Jardim Colonial, ambulatório de
pele e posto de coleta.
Foram construídos abrigos de
resíduos nos postos do Abapan,
Bela Vista, Bom Jesus, Morada
do Sol, Prado Velho, Tronco e
Vila Rio Branco. A Prefeitura
também fez a substituição da rede

de gases medicinais do Hospital
Anna Fiorillo Menarim.
No total, o investimento foi
de R$ 1,9 milhão com recursos
próprios e dos governos estadual
e federal. Para o segundo semestre estão previstas obras nas unidades de saúde do Cantagalo,
Tronco, conclusão do Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS),
além de pintura nas unidades do
Socavão, Vila Rio Branco, Santa
Cruz, Bom Jesus Abapan, Bela
Vista e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

ENCONTRO NO SÁBADO

Vereador Rabbers busca
Castramóvel para cidade
Divulgação

Rabbers busca apoio de congressista
O vereador Rafael Rabbers (DEM) esteve na manhã
de sábado (23), reunido com
a deputada federal Aline Sleutjes (PSL). O legislador busca
apoio da congressista para tentar liberação de emenda para a
aquisição de um castramóvel
para o Município. Segundo
ele, em 2017, o deputado
federal Osmar Bertoldi (DEM)
destinou uma emenda para a
compra do automóvel, que já
foi empenhada, mas ainda não
foi depositada na conta da prefeitura.
Em 2017, solicitei para
o deputado Bertoldi emenda
para um castramóvel e fui atendido. Já foi publicada portaria
no diário oficial da União, já foi
feito o empenho, mas ainda não
foi depositado o dinheiro para
a prefeitura comprar. Como
ele não se elegeu, buscamos o
apoio da deputada Aline que
é de Castro e está alinhada
ao Governo Federal para que
possa interceder para que a
verba seja liberada o quanto
antes”, explica Rabbers.
Durante a reunião, a
deputada Aline Sleutjes, que
quando vereadora na Câmara
de Castro também defendia a
causa animal, prontamente se
dispôs a auxiliar o vereador
na questão. Ela explicou que,
inclusive, uma das assessoras do ex-deputado Bertoldi
estava trabalhando com ela e
que nesta semana procuraria
respostas para o assunto.
Para o Rabbers, o Cas-

tramóvel será de fundamental
importância para a cidade neste
momento. Segundo ele, o canil
municipal foi fechado para a
realização de adequações e até
o momento não foi reaberto.
“Hoje não temos mais local
para realizar castrações e atendimentos veterinários. Sabemos que a Prefeitura planeja
construir um novo canil, mas
sabemos que isso irá demorar
e precisamos de uma solução
imediata”, afirma.
O vereador explica que
caso a Prefeitura não tenha
condições de assumir o castramóvel, o veículo pode ser
repassado para uma entidade
que realize os serviços. “Nós
sabemos de outras cidades que
a prefeitura não queria assumir
a responsabilidade e os gastos
de um castramóvel, no entanto,
eles realizaram convênios com
entidades que assumiram a
responsabilidade e, atualmente,
prestam o atendimento”.
Defesa animal
Uma das bandeiras do vereador Rafael Rabbers na Câmara
Municipal de Castro é o direito
animal. Além da solicitação do
Castramóvel, Rabbers é o autor
da lei que institui o “Dia Municipal de Adoção e Proteção
Animal”. O parlamentar também protocolou diversos requerimentos questionando sobre
as políticas públicas adotadas,
melhorias no canil municipal e
a criação de um novo espaço
para castrações.

PACOTE DE CONCESSÕES

Leilão federal deverá incluir
3,5 mil km de rodovias
O pacote de concessões que o
governo federal planeja licitar em
2020 deve abranger 3,5 mil quilômetros de rodovias do Paraná.
Além dos 2,5 mil km de extensão
dos seis lotes atuais do Anel de
Integração, cujos contratos expiram
em 2021, o Governo do Paraná
sugeriu ao Ministério da Infraestrutura que o leilão contemple mais 1
mil km de rodovias estaduais, além
dos contornos de Cascavel, Londrina e Ponta Grossa.
Do Anel de Integração, cerca
de 2,2 mil km são trechos federais
delegados ao Estado em 1997 e
que serão devolvidos em 2021.
Em reunião realizada na semana
passada, em Brasília, o governador
Carlos Massa Ratinho Junior e o
secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, formalizaram ao
secretário nacional de Transportes
Terrestres, Jamil Megid Junior, a
proposta de inclusão da PR-092
(Norte Pioneiro), PR-323 (Noroeste), PR-280 (Sudoeste), além
da ligação entre os municípios de
Campo Mourão e Guarapuava.
Agilidade
Na ocasião, Ratinho Junior destacou que estas rodovias não estão
estruturadas para receber toda a
demanda que já vêm recebendo nos
últimos anos, enquanto a produção

rural do Paraná praticamente dobra
a cada dez anos. Na avaliação do
governador, agregar os trechos
estaduais no pacote da União agilizaria a execução das melhorias
necessárias para adequar as rodovias às necessidades de escoamento da produção e garantir mais
segurança à população.
Novo modelo
O governador e o secretário de
Infraestrutura já se reuniram duas
vezes com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e sua equipe
para tratar do novo modelo de concessões. A União concordou com
as exigências feitas pelo Estado,
que passam pela redução de pelo
menos 50% no valor das tarifas
pagas pelos usuários, execução de
duplicações e implantação de contornos rodoviários.
Na primeira quinzena de
março, o conselho de ministros do
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) deve avalizar os
estudos técnicos para as novas licitações. O governo federal estuda a
possibilidade de mudar a configuração dos atuais lotes do Anel de
Integração. O leilão deve ocorrer
em 2020, para permitir que as
vencedoras assumam a gestão das
rodovias assim que os atuais contratos terminarem.
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CONCURSO TAMBÉM ESCOLHEU MARCHINHAS CARNAVALESCAS

Eleita a 'Majestade do Carnaval'
Divulgação / Pref. de Tibagi

A preferida
dos internautas
obteve 2.500
curtidas
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura Municipal concluiu mais uma etapa
importante para realização do
Carnaval 2019, nesta segunda-feira (25), com o anúncio
oficial dos resultados dos concursos de Rainha e Marchinhas
Carnavalescas. Rosilene Souza
sagrou-se a rainha do Carnaval, como 2.500 votos e José
Eduardo Sedlak, compositor
da marchinha “Carnaval é em
Tibagi”, foi a preferida dos
internautas, com 1.100 curtidas. Os concursos ainda premiaram Nicholly Galdino como
primeira princesa, com 2.100
curtidas e Brenda Raline,
como a segunda princesa, com
1.831 likes. No concurso de
Marchinhas, as outras canções
mais curtidas foram “Tibagi,
Encanto e Magia”, de Daniel
Soares Martins, com 831 votos
e “Marchinha do Mimimi”, de

1ª Princesa Nicholly Galdino

Roger Bittencourt que obteve
491 votos, respectivamente.
Para a gerente de Turismo,
Kellin Ramos, a conclusão dos
concursos encerra mais uma
importante etapa do Carnaval
2019. “Mais uma etapa vencida. Agora já temos nossas
majestades e as marchinhas
vencedoras. Quero agradecer a
participação de cada uma das
meninas, dos compositores.
Com certeza abrilhantaram
ainda mais a nossa festa. Agora

Rainha Rosilene Souza

falta pouco para o melhor
Carnaval dos Campos Gerais
começar, estamos em contagem
regressiva”, relatou.
O gerente de cultura, Sidnei
Bielski, elogiou a qualidade das
marchinhas desenvolvidas para
esse concurso. “Se dependesse de mim, eu gostaria de
premiar todas as marchinhas.
As composições foram muito
competentes e criativas. Mas
infelizmente, só classificariam
três. Quero deixar aqui o meu

PARQUE HISTÓRICO

Público infantil terá atividade
lúdica no domingo de carnaval
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - Que tal aproveitar o feriado de Carnaval e
levar as crianças para visitar
um museu? O Parque Histórico de Carambeí, maior
museu histórico a céu aberto
do Brasil, preparou uma atividade especial e gratuita para
receber o público infantil no
dia 3 de março, domingo, das
14 às 17 horas.
O Carnaval no Parque
integra o calendário cultural
do Parque e as atividades
são preparadas pelo Núcleo
Educativo, que busca proporcionar aos pequenos e seus
pais momentos agradáveis no
museu.
O historiador do Núcleo
Educativo, Lucas Kugler,
diz que a ação preparada é
lúdica e tem por finalidade
entreter o público que busca
outras alternativas no Carnaval. “Buscando fugir do

Ação preparada é lúdica
agito dos foliões, a atividade
consiste em uma oficina de
criação de máscaras carnavalescas e pinturas faciais.
Acompanhando a temática,
um painel ilustrativo e carnavalesco será montado para
que o público possa tirar uma
foto utilizando a máscara ou
a pintura feita na oficina”.
Para participar da oficina

não será necessário fazer inscrição antecipada, não tem
idade mínima e nem máxima.
Todos poderão participar, a
proposta do Parque é que
pais e filhos possam se divertir juntos. Mais informações
pelos telefones 42 32315063 e 98433-4639, ou
pelo e-mail agendamento@
aphc.com.br.

COMBINADO DE ALIEL LEVA A MELHOR FRENTE AO DE BLUM

Catanduvas ganhou campo de
futebol society com amistoso
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - O prefeito
Osmar Blum Chinato (PSD) e o
deputado federal Aliel Machado
(PSB), entregaram oficialmente
no sábado (23), o novo campo
de futebol para a comunidade
do Catanduvas. O espaço conta
com grama sintética, alambrado,
tela de proteção e iluminação.
Além dos jogos e campeonatos
de finais de semana, a área será
também direcionada as ações
esportivas para crianças, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes.
Na solenidade de entrega,
em meio a políticos locais, foi
realizada uma partida amistosa
envolvendo o combinado de
Aliel Machado, com o do pre-

Aliel e Blum
aprovaram o campo
com uma partida

Aliel e Blum no campo
feito Osmar Blum, que reuniu
vereadores e comunidade. A
partida acabou em 7 a 3 para
os visitantes, mas o que menos

importou foi o resultado da
partida.
Marcaram presença também na inauguração os vereadores Diego Silva (PR), Diego
Macedo (PSD), Elio Ratinho
(PT), Joel Sacolinha (DEM),
Ricardo Enevan (PSD), Paulo
Valenga (PDT); o chefe de
Gabinete da Prefeitura de
Carambeí, Marcio Taques; o
diretor do Departamento de
Esportes, Carlos Besten; secretários municipais e diretores de
departamento.

2ª Princesa Brenda Raline

reconhecimento e a minha gratidão a todos que participaram
da formação das marchinhas
e para que esse concurso se
realizasse”, disse o gerente de
Cultura.
Os anúncios foram feitos através de lives na página
do Facebook da Prefeitura e
através do Canal da Prefeitura
no Youtube. A premiação das
Marchinhas e a Coroação das
Majestades acontecerá na sexta-feira, 01 de março, durante
a abertura do Carnaval 2019.
O Carnaval de Tibagi 2019,
TibaYork, a Broadway é aqui,
tem patrocínio da Copel Telecom e apoio de Cooperativa de
Crédito Sicredi e Rádio Itay.

RESULTADO DO CONCURSO DE RAINHA E MARCHINHAS
Concurso de Rainha do
Carnaval de Tibagi 2019

Concurso de Marchinhas
Carnavalescas:

1° Rosilene Souza, com
2500 curtidas;

1° “Carnaval é em Tibagi”
– José Eduardo Sedlak, com
1100 curtidas;

2° Nicholly Galdino, com
2100 curtidas;
3° Brenda Raline, com
1831curtidas;

2° “Tibagi, Encanto e Magia”
– Daniel Soares Martins, com
831 curtidas;

4° Vitoria Maria, com 810
votos;

3° “Marchinha do Mimimi” –
Roger Bittencourt, com 491
curtidas;

5° Michele Solek, com 444
curtidas;

4° “Bom Folião” – Célio
Ramos, com 355 curtidas;

6° Kelly Patrick, com 3654
curtidas;

5° Sequestraram a Minha
Sogra – Josiane Guergolett,
com 300 curtidas.

6° Aniversário do Pernil –
Juliana Alberti, com 189
curtidas;
7° Recicla Tibagi – Nilton
Nascimento, com 137
curtidas;
8° Cidade da Alegria – Cintia
Ribeiro, com 136 curtidas;
9° Hoje é Carnaval – Alberto
Verhagem, com 120 curtidas;
10° Ele Sim! – José Reale
Filho, com 91 curtidas;
11° O Palco do Sonho Tibagiano – Alessandra Costa,
com 90 curtidas;
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WORKSHOP IRÁ ABORDAR O EMPODERAMENTO FEMININO

Senac debate 'O Poder da Mulher'
Divulgação / Willian M.C

Inscrições
estarão
abertas até
a tarde de
terça-feira

APOSENTADO HÁ POUCO MAIS DE UMA SEMANA

Caju fala das experiências
nos seus 68 anos de rádio

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Nesta terça-feira (26)
o Senac Castro irá sediar o
evento ‘O Poder da Mulher’.
Trata-se de um workshop voltado exclusivamente para as
mulheres e que irá abordar
o empoderamento feminino,
através de temáticas como
a carreira profissional das
mulheres, a rotina das mulheres que estudam e trabalham
dentro e fora de suas casas e
os desafios enfrentados por
quem concilia trabalho, filhos,
estudos e a administração
familiar e da casa.
Conforme explicou à reportagem a gerente executiva da
unidade, Ana Maria Trappel, as
convidadas do evento - deputada federal Aline Sleutjes
(PSL), a advogada Bianca da
Silva e a delegada do Núcleo de
Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) Ana Paula Cunha
Carvalho – irão fazer uma roda
de conversas com as participantes. E, além da abordagem
dos assuntos mencionados,
irão falar de suas experiências
profissionais e das dificuldades enfrentadas para chegarem
aos cargos que hoje ocupam.

Ana Maria Troppel, gerente executiva do Senac Castro

“As três convidadas contarão
sobre suas trajetórias e faremos algumas perguntas centrais
que irão direcionar para estes
assuntos, além disso, as mulheres presentes poderão interagir
compartilhando suas histórias
e experiências e fazendo perguntas paras as nossas convidadas”, explica Ana Maria.
O workshop desta terçafeira irá abrir a programação
do Dia da Mulher no Senac.
Até no dia 8 de março, quando
é celebrado o Dia Internacional
da Mulher, novas ações serão
realizadas na instituição. A diretora Ana Maria também falou

da importância de se abordar
temas relacionados à data e ao
cotidiano feminino. “É importante esta dinâmica e o diálogo
entre as mulheres, afinal, sabemos que mesmo tendo conquistado muito mais espaço do que
tínhamos antes, ainda é muito
penoso para nós, sempre tem
algo ou alguém querendo dizer
que não podemos”, destaca.
O evento ‘O Poder da
Mulher’ está marcado para iniciar as 19 horas. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas até o final da tarde, através
do endereço: www.pr.senac.br/
eventos

PROFESSOR DICLEI IANK EM CAMPO MOURÃO

Handebol de Castro esteve representado
Da Assessoria
O handebol castrense esteve
representado em Campo Mourão
pelo professor Diclei Iank, no
último final de semana. Ele participou do Simpósio Paranaense
de Handebol promovido pela
Liga de Handebol do Paraná
(LHPR) entre os dias 21 e 24.
O evento aconteceu na Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR). O evento
contou com palestras e cursos,
apresentação da nova bola oficial
da modalidade, além de atividades práticas e premiação para os
Melhores do Handebol Paranaense da temporada 2018.

Divulgação / Luana Dias

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Divulgação

Simpósio Paranaense de Handebol foi na cidade de Campo Mourão

Na tarde de segunda-feira
(25) a reportagem do Página
Um fez uma visita ao radialista
recém-aposentado Alfredo de
Jesus Pinheiro, o ‘Caju’. Ele,
que fez seu último programa
de rádio no dia 15 de fevereiro, após ter dedicado 68,
dos seus 82 anos de idade ao
ofício na rádio, agora narra
com saudades sua rotina de
locuções.
Caju explicou que decidiu aposentar-se porquê de
tempos para cá vinha tendo
problemas de saúde, e, com
a rotina de dois programas
diários, sendo que o primeiro
começava as seis da manhã,
não conseguia se cuidar e se
tratar adequadamente. Além
disso, contou que também foi
incentivado na decisão pela
família, porém, sua saída da
atual RC FM parece que não
estava nos planos de seus chefes e equipe de trabalho. “Ao
longo desses 68 anos eu me
levantava às 5h30 para abrir a
rádio, e, às 6 horas colocava
o programa no ar. Em pelos
menos 50 anos eu mantive programas matutinos e em vários
deles fazia dois programas
por dia, só que ultimamente
andei bastante doente, a família começou a achar por bem
eu parar para me tratar e ficar
mais em casa com eles. Minha
esposa, os filhos e os netos me
aconselharam a me aposentar
da rádio, mas os patrões não
queriam, me disseram que
sempre fui bom funcionário e
que me dedicava bastante à
profissão, é porque eu sempre
trabalhei por amor, eu fazia
rádio por amor”, contou.
O experiente radialista
falou para diversas gerações
através de seus programas
na rádio, sua característica
sempre foram as músicas sertanejas e caipiras e a atenção
especial e carinho com o qual
voltava-se para pessoas que
viviam e trabalhavam na roça.
Quando questionado, porém,
sobre o que mais marcou sua
carreira ao longo dos anos,
citou as muitas campanhas
que realizou para ajudar pessoas necessitadas. “Foram
diversas campanhas para arrecadar alimentos, remédios ou
até dinheiro, para ajudar por
exemplo, em cirurgias. Me
lembro de uma mãe que passou pela rádio para pedir ajuda
porque seu filho havia nascido

Caju recebeu reportagem em sua casa
sem parte dos lábios. Depois
de me buscar informações,
descobri que essas operações
eram feitas em São Paulo.
Através da campanha consegui dinheiro suficiente para a
viagem, para a cirurgia e para
a estadia da mãe e da criança
lá. Além de pedir na rádio eu
também ia nos comércios, e
sempre acabava arrecadando
dinheiro para ajudar nessas
causas. O resultado dessa e
de muitas outras campanhas
sempre me deixavam muito
feliz, por poder ajudar quem
realmente precisava”, destacou Caju.
Também foi lembrada por
ele a oportunidade de acompanhar a todas as transformações
pelas quais passou a rádio ao
longo das seis décadas de ofício. Quando começou a trabalhar na antiga Rádio Castro,
agora RC FM, a emissora tinha
apenas 250 watts de potência e
era a primeira na cidade, tinha
a frequência ZYS21. Depois
de algum tempo passou a trabalhar com 500 watts, na frequência ZYE220, chegou aos
1000 watts, com a frequência
ZYJ220 e como Rádio Castro
AM. “No início e durante muito
tempo nós fazíamos shows,
animávamos festas de igreja
em todo interior do município,
não cobrávamos nada, mas eu
e as duplas de artistas que me
acompanhavam ganhávamos
o churrasco {risos}. Foram
muitas fases e muitas mudanças. Foram aumentando a
potência e a qualidade, fomos
alcançando mais cidades, cada
vez mais longe, até a chegada
do modernismo de hoje, na
RC FM, frequência 95.5. A
saudade da rádio vai ficar no
coração, mas é um sentimento
bom, afinal é uma alegria poder
dizer que eu comecei em uma
rádio pequena, com amplitude moderada, que passou
a ser uma moderna emissora
Divulgação
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Dois momentos que ilustram quem
foi Compadre Caju. A sua dedicação
ao rádio e o reconhecimento de
Reinaldo Cardoso, Fabíola Bueno
Magalhães Lamers e seus ouvintes

FM, com muito mais potência
e qualidade de som”, narra o
radialista.
Caju também falou à reportagem da relação amistosa que
sempre teve com seus ouvintes.
Estes inclusive, também fazem
parte do público que torciam
pela permanência do radialista
nas locuções. “Alguns deles
até vieram na minha casa, muitos me contaram que choraram quando ficaram sabendo,
me disseram que geralmente
estavam trabalhando na roça,
e que quando chegava a hora
do programa paravam para me
ouvir e se alegrar um pouco,
mas eu disse a eles: tudo tem
sua época”, conta Caju.
Lembranças
Ao longo dos 68 anos de
trabalho na rádio, Caju acompanhou diversas transformações pelas quais a sociedade
passou. Enquanto falava de
seus programas e dos serviços
que prestava à comunidade,
ele lembrou da época em que
os anúncios de nascimentos de
bebês também era um serviço
do radialista. “Quando nasciam crianças aqui na cidade,
nós tínhamos que avisar os
pais que moravam no sítio.
Junto ao falecido Coronel Barbosa, eu sempre fazia esses
anúncios com muita alegria e
com brincadeiras, usávamos
um disquinho com choro de
criança antes de dar a notícia
e aconselhávamos os pais a se
prepararem para a chegada do
bebê, para dar banhos e para
outras atividades”, destaca.
Ainda narrando o tempo em
que o rádio era praticamente
o único meio de comunicação
ao qual a grande maioria tinha
acesso, Caju lembrou dos convites de casamento que ficavam
a cargo dos radialistas, e do
quão divertidos eram os anúncios. Um tempo que segundo
ele, deixou saudades.
Divulgação
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Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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3232-5148

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.
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.
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.
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
COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS CLARION
LTDA, CNPJ 05.030.306/0004-57 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação nº 28557, valida
11/04/2019, para Armazenagem e Comércio de Agrotóxicos instalada Avenida Prefeito Ronie Cardoso, Nº 1520, Castro Paraná.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Motoristas, Cobradores e Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivos em veículos Rodoviários de Passageiros
Urbanos, Municipais, Metropolitanos, Intermunicipais, Interestaduais,
internacionais e de Fretamento de Ponta Grossa e Região, representante da classe trabalhadora inscrita no CNPJ Nº 84.786.144/0001-05,
com sede na Rua Balduíno Taques, 480 - 3º andar – Sl. 06/09 Centro - CEP 84010-901 - Ponta Grossa – PR, por seu Presidente, infraassinado, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca a
todos os FUNCIONÁRIOS da empresa Viação Cidade de castro para
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em frente a empresa
no dia 01/03/2019, cito Rua Rio de Janeiro , 1235- Castro, às 18:00
hrs em primeira chamada e ás 18:30 hrs em segunda chamada, com
qualquer número de trabalhadores presentes, considerando-se aprovadas as deliberações tomadas pela maioria dos votos dos presentes
, a fim de ser estudada, discutida e colocada em votação, a seguinte
ORDEM DO DIA:
1) Avaliação e deliberação sobre aprovação ou não das propostas de
negociação entre Sindicato profissional e a empresa Viação Cidade de
Castro para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
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CUIDADORA DE IDOSOS
COM EXPERIÊNCIA
Me ofereço como cuidadora para
o período noturno, ou diarista
durante o dia. Tel.:(42) 9 9921-6128
ou (42) 9 9143-7785.
TERRENO
PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento
R$100.000,00. Tratar pelo telefone.: 9 9943-8139.
NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica,
semiprofissional, da marca
Nikon D 40. Valor de R$
1.100. Revisada. Telefone:
(42) 9 9972-0758.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!
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.
AGRO TEC MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Fabricação, montagem e manutenção em geral. Tel.: (42) 9 9112-2074
– Adriano Eloy. E-mail: agroteccastro@gmail.com

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO CLARION LTDA,
CNPJ 05.030.306/0004-57 torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Operação para Armazenagem e Comercio de Agrotóxicos L.O Nº
28557, validade 11/04/2019 instalada Avenida Prefeito Ronie Cardoso,
Nº 1520, Castro Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
MADESOUZA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ
02.075.419/0001-38 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para serraria com desdobramento de
madeiras e comercio atacadista de madeira e produtos derivados instalada R Rubens Simoes, 497, Distr Indl Ari Fanchin, JaguariaIva, Pr.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (26/02)
Rafael e Gabriela não
conseguem se entender. Heitor permite que Tito e Garoto
leiam as cartas que encontraram. Tito descobre que sua
mãe não morreu no acidente
de carro que tirou a vida de
seu pai. Todos celebram o
retorno de Flora à escola.
Marcelo ajuda Gabriela com
o pedido de Rafael para
registrar Alex e Flora em
seu nome. Tito pede Flora
em namoro. Alex promete se
reaproximar de Paulo. Tito
se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê
Solange com Rafael.
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TAXI DO JORGE
Telefone: (42) 9 9981-0324.

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!

SÚMULA DE RECEBIMENTO
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
MADESOUZA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ
02.075.419/0001-38 torna público que recebeu do IAP, a Renovação
da Licença de Operação para serraria com desdobramento de madeiras e comercio atacadista de madeira e produtos derivados instalada R
Rubens Simoes, 497, Distr Indl Ari Fanchin, JaguariaIva, Pr.

Ponta Grossa 22 de fevereiro de 2019
Luiz Carlos de Oliveira
Presidente – Sintropas-PG
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ALUGO CASA
Na Rua Pe. Damaso, 875. Contendo
2 quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha e garagem. Mais informações
tel.: (42)9 9997-4454 - Luiz.

VERÃO 90
Terça-Feira (26/02)
Jerônimo diz ao delegado
que João chegou alterado à
festa. Lidiane não deixa Manu
ir à delegacia ver João. Moana
garante a Murilo que João é
inocente. Madá fica nervosa
ao constatar que sua premonição se realizou. Jerônimo
contrata Galdino. Mercedes
nota o braço machucado de
Quinzinho. Raimundo apresenta a Janaína uma advogada
criminalista para defender
João. Mercedes se surpreende
com Jerônimo ao descobrir
que ele incriminou João para
salvar Quinzinho. Jerônimo
pede a Mercedes um cargo na
PopTV. Kika insinua a Manu
que João e Nicole tinham um
relacionamento. Vanessa diz a
Galdino que está sendo usada
por Jerônimo. Giovanna conta
a Janaína que o depoimento
de Jerônimo prejudicou João.

Janaína se oferece para depor
contra Jerônimo. Lidiane destrata Janaína e a impede de
falar com Manu. Quinzinho
implora para que Larissa
fique a seu lado. Mercedes
convoca Murilo para uma
conversa.
ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (26/02)
Isabel se assusta ao provocar o espírito de Felipe.
Teresa brinca com Henrique,
e Graça conclui que os dois
são irmãos. Dora reclama
com Graça de sua vida
humilde. Piedade impede
que Cris/Julia vá à delegacia
falar com Danilo. Eugênio
se revolta contra Maristela
ao ver Henrique com Teresa.
Cris/Julia recebe uma intimação para depor a favor
de Danilo. Eugênio ameaça
a vida de Danilo, caso Cris/
Julia se recuse a casar com
Gustavo.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-Feira (26/02)
Eurico inaugura a antena
de telefonia em Serro Azul, e
Valentina e Olavo discursam
na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas.
Geandro se surpreende com
o comportamento de Lourdes Maria. Luz diz a Júnior
que pensa em ficar com ele.
Gabriel conversa com Murilo
sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor
mantenha as bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacordado. Sóstenes
conta a Luz sobre sua conversa com Murilo.

Áries: Sua mente está agitada
e pode ser difícil se concentrar nas
tarefas. Procure fugir de ambientes
tumultuados e fazer uma coisa de
cada vez. Saudade de alguém que
está longe deve aumentar. A união
pode exigir alguns ajustes. Não
esconda nada de quem você ama.

Libra:
Você
pode
ser
impedido(a) de expor suas opiniões
ou usar sua criatividade no emprego.
Cumpra suas responsabilidades.
Fique longe de fofocas e esclareça
qualquer mal-entendido. Tensões
de rotina podem tumultuar a vida a
dois: melhore o diálogo.

Touro: Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia. Há sinal
de aborrecimentos com amigos.
Isso também vale para o amor: se a
união estiver sufocando você, talvez
queira viver em liberdade. Mas se o
romance está em paz, a atração será
irresistível. Seduza!

Escorpião: Controlar os gastos será seu maior desafio, especialmente no período da manhã. Quem
tem filhos pode ter despesas inesperadas. No amor, vai ser fácil atrair
admiradores e encantar quem deseja.
Só não vale colocar tudo a perder
com um monte de exigências.

Gêmeos: Céu indica alguns
conflitos com sócio ou colega de
trabalho. Você está de olho em uma
promoção, prepare-se para encarar
disputas e avaliações. Procure equilibrar melhor o tempo e sua atenção.

Sagitário: Dia pode começar
tenso em família o melhor a fazer
é encarar os problemas com bom
humor. Não deixe magoar por qualquer coisa. Mostre seu potencial no
trabalho, mas aceite as mudanças.

Câncer: O Sol desperta o desejo
de se aventurar e sair da rotina. Mas
o dever te chama e talvez não seja
possível ter tudo que deseja. Avalie
o que é prioridade. A saúde pede
atenção. A dois, invista nos projetos
em comum e apoie seu bem em tudo
que puder.

Capricórnio: Agir com discrição pode ajudar você a ficar longe de
confusão. Pode ter sérios problemas
ao comentar o que não deve, seja no
trabalho, em casa ou no romance. Na
união, não adianta remoer dúvidas e
desconfianças sozinho(a): converse!

Leão: Os astros alertam que
é melhor não contar apenas com a
sorte. A Lua vai facilitar seu caminho, mas desafios também vão surgir.
Nem pense em arriscar seu dinheiro.
Seu charme será irresistível. Sinal de
fortes emoções na paquera.

Aquário: Evite se envolver em
problemas financeiros de amigos,
emprestar grana ou fazer negócios
com pessoas próximas. Há risco de
sair no prejuízo. Fora isso, nada deve
abalar suas amizades. Aceite convites da turma para sair, conhecer
gente nova e paquerar.

Virgem: Você vai enfrentar
tensões em um negócio ou sociedade com parentes. Esforce-se para
entrar em acordo e deixe tudo preto
no branco para não ter outros problemas. O desejo de ficar em casa
pode deixar as paqueras em segundo
plano.

Peixes: Você vai sonhar alto e
terá confiança de sobra para ir atrás
do que quer. Mas não desanime
diante dos desafios. Faça as pazes
com o espelho e capriche no visual.
Na união, evite medir forças ou
impor as suas vontades. Saiba ceder
para evitar conflitos.

TERÇA-FEIRA, 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019
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EM JAGUARIAÍVA

Casal morre em colisão na PR-151
Divulgação

Passageiros
do Gol ficaram
gravemente
feridos

PIRAÍ DO SUL

Ladrões roubam carro
e arrastam motorista

Da Redação

Da Redação

Jaguariaíva - Mais um acidente na PR 151, desta vez no
km 204 mais 40 metros, região
de Jaguariaíva, resultou em
duas mortes. Foi por volta das
20h25 da noite de domingo
(24), quando um automóvel
Gol com placas de Arapoti
colidiu frontalmente com uma
caminhonete MMC Triton com
placas de Itararé (SP).
Com a colisão, o Gol incendiou-se levando a óbito V. R.
P, de 39 anos, e a passageira
F.F.S (idade não divulgada).
A camioneta Triton tinha ao
volante condutor L. A. G. P,

Piraí do Sul - Um homem
de boa fé, estava em frente a um
bar conversando com duas pessoas, quando ofereceu 'carona'
a eles. Era 1h50 da madrugada
de domingo (24), na avenida Dr.
David Federmann, em Piraí do
Sul.
Ao tentar ligar o veículo,
este acabou não funcionando. A
vítima, então, desembarcou para

Após bater em camioneta, Gol incendiou-se

de 58 anos.
Além das vítimas fatais,
duas vítimas que estavam no
Gol tiveram ferimentos considerados graves. São elas
G.R.P, de 07 anos, do sexo
feminino e l.F.R.P, de 11 anos,

do sexo masculino. Outras
duas vítimas que estavam na
camioneta, o motorista A.G.
P. de 58 anos, e a passageira
l.A.L.G.P, de 54 anos, apresentaram ferimentos leves. As
quatro vítimas com ferimen-

tos foram encaminhadas ao
Hospital Carolina Lupion, de
Jaguariaíva.
O corpo de V.R.P, de 39
anos e de F.F.S foram encaminhados ao IML de Ponta
Grossa.

MÃE E FILHAS SÃO VÍTIMAS

Esposa é agredida com
pedaço de madeira
Da Redação

LESÃO CORPORAL

Homem é
esfaqueado após
cobrar dívida
Não foi divulgado o estado de
um homem de 33 anos, agredido
na Vila Rio Branco após tentar
cobrar uma dívida. Segundo uma
testemunha que deu declarações
a PM, dois suspeitos de posse
de uma faca provocaram lesões
na face da vítima que foi socorrida e encaminhada a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA). Os
suspeitos foram identificados,
mas não foram localizados pela
equipe policial. A ocorrência foi
registrada às 21h25 de sábado
(23), na Vila Rio Branco.

TELÊMACO BORBA

Adolescente é
baleado pela PM
em troca de tiros
Telêmaco Borba - A tarde
desta sexta-feira (22) foi violenta
em Telêmaco Borba, deixando
um rapaz ferido no Bairro Área
7. Após tentar fugir de uma abordagem policial, um rapaz acabou
baleado em troca de tiros com
policiais militares. O caso aconteceu às 17h20, com o baleado
apresentando ferimentos considerados graves.
Segundo o boletim policial,
o rapaz de 17 anos pilotava sua
motocicleta e não obedeceu a
ordem de abordagem policial.
Fugindo a pé por um matagal,
atirou contra a equipe da PM
que revidou. Procurado, acabou
encontrado caído no meio da
mata. Ele foi socorrido por soldados do Corpo de Bombeiros e
encaminhado em estado grave ao
Hospital Doutor Feitosa.

JAGUARIAÍVA

Motorista bate
em Camaro
parado em via
Jaguariaíva - O condutor de
um Astra provocou a maior confusão na noite de sábado (23)
quando perdeu a direção e atingiu
a traseira de um Camaro, na Avenida Conde Francisco Matarazzo,
centro de Jaguariaíva. Com a violência do choque, o Camaro foi
lançado contra um Renault Kwid,
estacionado. Policiais que estiveram no local perceberam que o
motorista que causou o acidente
deixou o interior do carro apresentando sinais de embriaguez.
Mesmo se negando a realizar o
teste do bafômetro, o condutor
do Astra acabou preso e levado
à delegacia de polícia.

'OPERAÇÃO AIFU'

Megaoperção buscou coibir crime
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - O 1º Batalhão de Polícia Militar desencadeou na noite de sábado (23)
e madrugada de domingo (24),
mais uma série de ações de
segurança, denominada “Operação AIFU” (Ação Integrada
de Fiscalização Urbana).
Num esforço conjunto,
participaram da operação o
1º BPM, 2º Grupamento de
Bombeiros, Guarda Municipal,
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte e Vigilância
Sanitária, além do Setor de
Fiscalização e Alvarás da Prefeitura Municipal e Conselho
Tutelar.
Além do bloqueio de vias,
saturação de áreas e abordagens, houve a fiscalização
sanitária e documental de estabelecimentos comerciais, e de
poluição sonora, eventualmente
registrada nestes.
Os esforços visaram coibir,
ainda, a incidência de outras
irregularidades, como a venda
de álcool a adolescentes, uso
e comércio de entorpecentes,
porte de armas, dentre outros
crimes e contravenções em
diversos locais de concentração
de pessoas, já denunciados pela

Policiais rodoviários atendem
ocorrência com Corsa
Noite de sábado e madrugada de domingo movimentada
ocorrência de irregularidades.
Durante a ação integrada
foram abordadas 890 pessoas
e fiscalizados 06 veículos sendo
01 motocicleta recolhida ao
pátio do 1º Batalhão. Foram
lavradas 14 notificações de
trânsito. No Bairro Contorno
foi preso um homem de 36 anos
foragido da justiça. E no Centro
também foi cumprido um mandado de prisão sendo um jovem
de 24 anos preso. Uma adolescente de 15 anos foi apreendida
e encaminhada a Delegacia por
falsidade ideológica (apresentou
documento falso para entrar em
um clube).
Um homem de 28 anos
estava no interior de uma

casa noturna de posse de 02
(buchas) de cocaína e foi encaminhado ao Cartório da Polícia
Militar para lavratura do Termo
Circunstanciado. Um menor
também foi flagrado ingerindo
bebida alcoólica.
Ainda na operação, 09
estabelecimentos comerciais
foram alvos de fiscalização.
Quatro deles foram interditados pelos órgãos competentes,
em virtude de irregularidades.
O 1º BPM destaca a importância do trabalho desenvolvido
nestas operações, e o bem estar
que a atuação efetiva e continuada dos órgãos de segurança
podem proporcionar à comunidade pontagrossense.

Cinco feridos em acidente na PR-092
Arapoti - Cinco pessoas ficaram feridas em acidente automobilístico envolvendo dois veículos
na noite de sexta-feira (22) na
rodovia PR-092, entre Arapoti
e Wenceslau Braz. A colisão foi
registrada por volta das 20 horas
e entre as vítimas mais grave está
um garoto de oito anos.

Foi na Rua Félix T. Meyer,
Jardim Arapongas, em Castro, quando um marido raivoso
agrediu com um pedaço de pau
sua esposa. A filha que tentou
defender a mãe, também acabou apanhando. Isso ocorreu por
volta das 22 horas de domingo
(24), quando policiais militares
receberam a informação que uma
mulher estaria sendo agredida

pelo marido no interior de sua
casa.
No local, pms constataram
que a vítima havia recebido
uma surra com um pedaço de
madeira, com sangramento na
região da cabeça, já a filha, na
região do pescoço.
O agressor, um homem de
40 anos, acabou sendo preso. As
vítimas foram encaminhadas para
atendimento médico na UPA de
Castro

NA PR-151

ARAPOTI

Da Redação

verificar o que tinha ocorrido,
momento em que um dos homens
entrou no carro e o acionou. Na
sequência, arrancou em disparada, arrastando a vítima que
segurava desesperada a porta do
carro.
O dono do carro acabou
caindo, sofrendo escoriações por
todo o corpo. O veículo roubado
é um Gol de cor branca, com
placas AJF-6786, ano/modelo
2000, de Piraí do Sul.

Conforme o que se verificou,
um Fiat Palio seguia no sentido
de Wenceslau Braz para Arapoti quando tentou realizar uma
conversão para acessar a Vila
Humaitá, mas foi atingido por
outro Palio que seguia no sentido
contrário.
O automóvel que seguia sentido Wenceslau Braz levava quatro pessoas, sendo que três delas

sofreram ferimentos considerados leves. A quarta vítima, um
garoto de oito anos, apresentou
ferimentos graves e precisou de
atendimento médico. Já o condutor do outro veículo também
sofreu ferimentos, mas sem complexidade.
A Defesa Civil de Arapoti foi
ao local e encaminhou os feridos
para o hospital.

Piraí do Sul - Policiais do
Posto Rodoviário de Piraí do Sul
deram atendimento no sábado
(23), por volta das 6h50, a acidente rodoviário do tipo choque.
A ocorrência foi registrada na
PR 151, km 270, na região de

Castro, e envolveu um automóvel
Corsa com placas de Araucária,
conduzido por A.C.R, de 29
anos, e a vítima F.S.S, 28 anos
que apresentou ferimentos leves,
e foi encaminhada ao UPA de
Castro.

NA MADRUGADA

Pertubação de sossego leva
infrator e vítima à 3ª Cia
Era perto da 1 hora e 20
minutos da madrugada de
domingo (24) quando policiais
militares atendeream ocorrência de perturbação ao sossego
na rua Nelson Schmitke, Bairro
Jardim Araucária II. O responsável pelo estabelecimento
foi orientado em um primeiro

atendimento. Tempos depois, a
equipe foi solicitada novamente
para dar atendimento a mesma
situação. Diante da constatação
e do interesse, a vítima e autor
de 33 anos, foram encaminhados a 3ª Cia da Polícia Militar
para elaboração de termo circunstanciado.

VALOR LEVADO NÃO FOI DIVULGADO

Praça foi alvo de ladrões
Carambeí - Mais uma vez a
Praça de Pedágio de Carambeí
foi alvo de ladrões armados. Foi
no fim da noite de domingo (24),
quando três homens armados
atacaram três cabines e fugiram
levando dinheiro. O valor roubado não foi divulgado.
Conforme o que descreveu
a polícia militar, os criminosos
fugiram pela rodovia em direção

a Castro e, no meio do caminho,
ainda pararam para assaltar um
posto de combustíveis localizado
às margens da estrada, mas
não levaram nada ao perceber a
aproximação dos policiais junto a
praça de pedágio.
Equipes policiais realizaram
buscas por toda a região, mas
ainda não encontraram os autores do roubo.
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George Eliot

Divulgação

Divulgação

lançamento

Divulgação / Fotografia Fernanda Souza

A empresária Dani Marchiori realiza no
dia 27 de fevereiro, no Shopping Palladium,
coquetel de lançamento da coleção
outono inverno da grife Jorge Bischoff
Ponta Grossa. Sucesso garantido!

Parabenizamos a família
Ribas que
neste domingo (24) comemorou 54
anos à frente
da 1ª Igreja
do Evangelho
Quadrangular
de Castro.
Na foto Pastor
Romeu Ribas,
pastora Neuci
Aparecida
Ribas, Ester
Ribas Ressett,
Ana Claudia
Ribas Freitas,
pastor auxiliar
Romeu Junior
e Rubens
Ribas Sobrinho

Divulgação

Recebendo
felicitações de
aniversário, o
empresário
Leandro
Malho, ao
lado da esposa Lenara e
do filho Otávio
Guastala Malho. Parabéns!

Recebendo felicitações
de aniversário, Padre Mario Dwulatka, ele
que recentemente
completou 25 anos
de dedicação ao
sacerdócio. Parabéns!

Divulgação / Edson Luiz

Divulgação

O querido
casal
Romualdo
e Sueli
de Fatima
Inckot. Sueli
recebendo
felicitações
de aniversário.
Muitas alegrias!
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Clarice Cotrim Teixeira e
Gilmar Tadeu
Costa Teixeira
(vice-presidente do Clube
Ponta Lagoa).
Neste dia 27,
o ilustre casal
receberá
felicitações
motivados
pela passagem de suas
'Bodas de
Carvalho', 38
anos de feliz
união

Divulgação / Pref. de Carambeí

No jogo de inauguração do campo de grama sintética
da comunidade do Catanduvas, a equipe do deputado
federal Aliel Machado levou a melhor frente ao combinado
de Osmar Blum. Resultado de 7 a 3 para os visitantes. Na foto
Aliel Machado, Osmar Blum, Carlos Besten, vereadores Joel
Sacolinha, Ricardo Enevan, Elio Ratinho e Eclaiton Bueno
Divulgação

Dia 27, a querida Lilian
Claudia Carneiro será muito
cumprimentada por mais
um ano de vida. Parabéns!

O contabilista Romualdo
Camargo assume em julho,
a presidência do Rotary Club
de Ponta Grossa Vila Velha. Ele
receberá o clube das mãos
de João Marcelo Mazzo

Quem já
conta os dias
para comemorar mais
um ano de
vida é Samir
Chuery. Os
cumprimentos
acontecem
na quintafeira, dia (28).
Parabéns!

Em tempo
de registrar o
aniversário
de Albino
Schultz que
comemorou
seus 88 anos
no dia 18 de
fevereiro. Ele
que é uma
pessoa
destacada
na sociedade
castrense

26/02

Sandra M. Z. Iank
Júlio César Stricker
Reinilde Rentz
Marcio Roberto Mayer
Dri Tavares
Maicom Schmitk
Silmara Silva
João Lucas Lara

27/02

Eddie Volaco Neto
Dionem Machado

28/02

David Ribeiro Stall Fanha
Suelem Ávila
Samir Chuery

