Na redação : R$ 3,00

www.paginaum.com

Castro-PR, Sexta-feira, 1º a 07 de Março de 2019 * Ano XXIX * Nº 3227-A

Diretor / Editor: Sandro Adriano Carrilho

Divulgação / Luana Dias

Bebê é achado
a 300 metros
da mãe morta

Divulgação / Jaqueline Eleutério / PM de Carambeí

em carambeí

Unium
reestrutura a
Alegra Foods
e troca o
comando
da empresa

'O PODER DA MULHER'

Workshop
reuniu
mais de 70
mulheres
página 7
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Zero hora de sexta-feira

PRF inicia 'Operação Carnaval'
Divulgação / PRF

Foi encontrada nas primeiras horas da manhã
dessa sexta-feira (1º), em
uma valeta às margens da
estrada do Areião, fundos
da AFCB, o corpo de Valdirene Bran dos Santos, 30
anos, moradora do Bairro
Novo Horizonte. Segundo a
polícia civil, ela era usuária
de drogas. Bem perto, a
300 metros de sua mãe, um
bebê de 3 meses é achado
com vida, enrolado em um
página 9
cobertor.

Caramuru
vence Vôlei
Renata de virada
página 5

52 horas sem
energia irritou
moradores do
catanduva

ações de policiamento ostencivo serão
reforçadas no feriado de carnaval 2019

página 4

Câmara aprovou
remanejamento
de verbas
página 3

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou a Operação Carnaval 2019 à zero hora desta sexta-feira (1º) em todo o país. Com
duração de seis dias, ela termina às 23h59 de quarta-feira (6). Entre os focos da fiscalização da PRF estão condutas irregulares
como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e transporte de crianças sem o equipamento de retenção adequado (bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação, conforme a faixa etária). Policiais rodoviários federais que atuam
em áreas administrativas irão reforçar as ações de policiamento ostensivo.
página 9

CARNAVAL em tibagi

Corso será o ponto alto da folia
Divulgação / Arq. Pref de Tibagi

Divulgação

castrenses homenageados

1º Batalhão da
PM celebra
aniversário
O 1º Batalhão da Polícia Militar completou nesta sexta-feira
(1) seus 119 anos. Para comemorar a passagem do aniversário,
foi realizada solenidade militar
em Ponta Grossa. Na oportunidade, foi realizada a outorga da
medalha ‘Heróis dos Campos
Gerais’ e a entrega de ‘Menções
Honrosas do Mérito Pessoal’.
Entre os homenageados, a juíza
da Vara Criminal de Castro,
Érika Watanabe, e o tenente
página 5
Emerson Muleta.

atropelamento

Cão esperava
dona morta
há 8 anos
Na tarde de terça-feira
(26), moradores de Piraí
do Sul se revoltaram com a
ação de um motorista que
passou em alta velocidade
em frente a um hospital,
atropelando um cachorro
e fugindo. O animal que
pertencia a uma andarilha,
esperava sua dona que
morreu há oito anos quando deu entrada na unidade
médica.		
página 9

O desfile do Corso, que neste
ano completa 109 anos, segue sua
tradição e promete levar milhares
de pessoas às ruas de Tibagi, no
domingo de Carnaval. Já na tarde
de quarta-feira (27), o prefeito
Rildo Leonardi recebeu em seu
gabinete José Eduardo Sedlak e Roger Bittencourt, primeiro e terceiro
colocados no Concurso de Marchinhas, juntamente com o gerente de
página 4
Cultura, Sidnei Bielski.
Divulgação

desfile do Corso será a grande atração do carnaval
Divulgação / Luana Dias

Cresol realizou pré-assembleia
anual e reuniu 270 cooperados
página 6
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EDITORIAL

ALEGRA NÃO É FORD
Durante essa semana, acompanhamos o desespero de mais de 3,2 mil funcionários da Ford que estão a mercê
de perderem seus empregos, após anúncio do fechamento da unidade da produção de caminhões de São Bernardo
do Campo. Não seria o caso da Alegra Foods de Castro, mas a reestruturação da unidade industrial de carnes
está fazendo com que muita gente pense longe. Em 2018, a Alegra desativou um turno inteiro de produção, dando
sinais de que algo já não caminhava bem. Não demorou muito, agora novas mudanças, e essas mais sérias, pois
mudou o comando da empresa após análise das operações realizadas nos últimos meses. Esperamos que esse seja
apenas mais um momento ruim, e que passe logo, pois acreditamos que a Alegra não é uma Ford!

Informe Publicitário

DE

COMISSÃO LEGISLATIVA QUER
MODERNIZAR AS LEIS AMBIENTAIS
A Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa definiu
como prioridade de trabalho a área ambiental. Responsável por
revisar as mais de 19 mil leis em vigor no estado, a comissão mira
na simplificação e modernização da legislação do setor ambiental. Segundo o seu presidente, o deputado estadual Tiago Amaral
(PSB), a ideia é começar pelas leis que mais mexem no dia a dia
do cidadão e eliminar aquelas que só servem para travar o andamento das coisas. Criada em setembro de 2017, a comissão já
revisou quase 5 mil leis, de diversas áreas, e sugeriu a revogação
de 4,3 mil delas.

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Nazem Fadel
O Bom Vizinho dos 'Secas'
Capítulo
“Tudo o que vive é teu
próximo”, dizia Gandhi.
Nazem, além de estar
próximo e ao lado dos 'Secas',
deixava o seu convite para
entrarem no universo da sua
sala de jogos recreativos e
mostrava as chaves, indicador
de confiança e passaporte
que abria todas as portas para
os “Pimenteiras”.
“Um sorriso dura apenas
um instante, mas pode na
lembrança durar uma eternidade”.

PRIORIDADE
O presidente da OAB
Paraná, Cassio Telles, e os presidentes das subseções da entidade de Palmas, Pato Branco,
Francisco Beltrão e União da
Vitória entregaram ao chefe da
Casa Civil, Guto Silva, um ofício
pedindo melhorias na PR-280,
que corta o Sudoeste, região e
base eleitoral dele. Recebidos
por Silva e pelo governador em
exercício, Darci Piana, saíram
do Palácio Iguaçu com a garantia
de que a PR-280 é prioridade e
que já estão adiantadas as tratativas para incluir a estrada estadual no pacote de concessões da
União.
SEM FANTASIA
Para tristeza de muitos, o
Governo do Paraná não liberou
os funcionários para o Carnaval. Em circular enviada por
e-mail, comunicou que o período de segunda (4) até 14h de
quarta-feira (6) é ponto facultativo e não feriado, e quem não
trabalhar terá de compensar as
horas. Cada secretaria e órgão
vinculado irá definir como isso
será feito. A decisão é coerente
com a disposição de cortar mordomias e melhorar a eficiência
do setor público. E também está
de acordo com a legislação federal já que, ao contrário do que a
maioria pensa, o Carnaval realmente não é feriado nacional.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

ERRAMOS
Na edição 3226, terça-feira, 26 a 28 de fevereiro de 2019, reportagem Eleita a 'Majestade do Carnaval', página 4, publicamos a candidata
Kelly Patrick, sexta colocada, com 3.654 curtidas, o que na verdade
são 364 curtidas. Curtidas foi o critério usado pelos internautas para
escolher tanto a 'majestade do carnaval', quanto à 'marchinha'.

SUBSÍDIO MANTIDO
O governo federal se ren-

deu aos argumentos da Frente
Parlamentar da Agropecuária
e decidiu revogar o decreto do
ex-presidente Michel Temer, que
previa a extinção gradual de subsídios nas tarifas de energia concedidos aos produtores rurais.
“O produtor rural é o maior
responsável pela retomada da
economia e o decreto causaria
um enorme impacto nos custos
de produção”, explicou o vicepresidente da Frente, o deputado federal paranaense Sérgio
Souza (MDB).

Sandro A.
Carrilho
SERA?
A notícia de que no dia 11
de março será assinada Ordem
de Serviço para os 9 km de
asfalto ligando Socavão a
Pinheirão, dada por um site de
notícias de Castro na noite de
quinta-feira (28), está criando
muitos questionamentos.

RATINHO?
Mais do que isso, o site que
a veiculou - Stive Notícias - chegou a publicar o convite da prefeitura de Castro chamando para
o ato, divulgando hora, local, e
a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O
problema é que ninguém do alto
escalão do Governo do Paraná
está sabendo dessa assinatura.
É preciso apurar, com responsabilidade, de onde partiu a
afirmação de que Carlos Massa
Ratinho Junior estará presente.
FALTA SERIEDADE
Claro que todos nós queremos essa obra, é importante
para Castro, para Socavão,
para o progresso da região,
mas da forma que está sendo
conduzido todo o processo, tem
que ficar esperto. Seriedade

não se vê no comando do município que anuncia o que já foi
anunciado, e fica por isso.
EM CARAMBEÍ
Quem estará inaugurando
mais um campo de society
em Carambeí, na próxima
sexta-feira (8), é o secretário
de Estado de Infraestrutura e
Logística, Sandro Alex (PSD).
Como se trata de uma obra
oriunda de emenda parlamentar,
quando ainda exercia o cargo de
deputado federal, ele faz questão de marcar presença.
EM CARAMBEÍ II
Outro fator que motiva
a presença de Sandro em
Carambeí é a aproximidade
com o prefeito Osmar Blum
(PSD), diga-se de passagem,
amigo pessoal; e o carinho que
a população tem com o secretário. Quanto a jogar bola, isso já
é uma outra história.
E A ALEGRA?
Ainda não foi bem digerido
o anúncio da reestruturação do
setor de carnes da Alegra Foods,
em Castro, feito nessa semana.
No segundo semestre de 2018,
a indústria já havia desativado
um turno inteiro, feito demissões, agora novas mudanças
acontecem e com novo comando
após análise das operações.
Dizem alguns, que seria a última
cartada de uma indústria que
ainda não deu lucros.
Divulgação

AS 100 MAIS
A Endeavor selecionou 100
negócios com alto potencial de
crescimento e impacto no país
para participar do seu programa
de aceleração. A meta a é fazer
com que 80% das empresas
apoiadas cresçam, no mínimo,
20% no ano. No Paraná foram
escolhidas 12 empresas, de
diversos setores.
APOSENTADORIA
Será no dia 20 de março
a audiência pública sobre a
Proposta de Emenda à Constituição, que extingue a aposentadoria de ex-governadores.
A PEC foi encaminhada pelo
governador Ratinho Junior no
início de fevereiro. A audiência,
aberta a quem quiser participar, está marcada para 10h, na
Assembleia Legislativa.

A direção do Página Um recebeu na tarde de terça-feira
(26), o novo diretor-geral do Colégio Instituto Cristão, reverendo Francisco Creti Neto. Ele veio acompanhado de Timotheo Silveira, agora diretor de Pesquisas. Papo descontraído e
novidades que serão anunciadas mais à frente.

* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

01/03 - Dia Internacional da Proteção Civil
02/03 - Dia da Oração / Dia Nacional do Turismo
04/03 - Dia Mundial da Oração
05/03 - Carnaval / Dia do Filatelista Brasileiro
06/03 - Dia Internacional do Optometrista
07/03 - Dia dos Fuzileiros Navais

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Sexta
01/03

Temperatura
24

Umidade

ºC

17 ºC

95%
95%

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Sábado
02/03

25

ºC

16 ºC

88%
94%

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Domingo
03/03

ASSINATURA
R$ 36,00
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R$ 432,00
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Semestral:
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R$ 240,00
R$ 480,00

VENDA AVULSA
Sábado e Domingo:
Dia de semana:

R$ 3,00
R$ 3,00

Página Um Jornais e Publicações Ltda
www.paginaum.com

EXPEDIENTE

Mensal:
Semestral:
Anual:

CNPJ 81.405.763/0001-14
Fundado em 1º de outubro de 1.989
Redação e Administração
Benjamin Constant, 490
Tel. (42) 3232-5148
CEP 84.165-220 - Castro - PR
Distribuição
MARENDA
(42) 3028-8990

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Impressão
FOLHA DE
LONDRINA

Diretor-Editor
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com

A) Os conceitos emitidos em
artigos assinados podem não
representar a opinião do jornal;
B) É expressamente proibido qualquer reprodução de
texto publicado;
C) Página Um circula nas
cidades de Castro, Carambeí,
Palmeira, Tibagi, Ponta Grossa
e Curitiba (Centro Cívico).

29 ºC
18 ºC

94%
94%

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Segunda
04/03

29 ºC
17 ºC

90%
94%

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

Terça
05/03

26 ºC
16 ºC

95%
96%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
06/03

23 ºC
19 ºC

96%
96%

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Quinta
07/03

25 ºC
18 ºC

97%
98%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 28/02/2019
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'STANFORD' E 'LEMANN CENTER'

PR firma acordo com universidade
Divulgação

Convênio vai
permitir análise
de dados
históricos no PR
Da Assessoria
O Governador Carlos
Massa Ratinho Junior assinou
na quarta-feira (27) um termo
de cooperação entre o Governo
do Paraná, a Universidade de
Stanford e o Lemann Center
for Entrepreneurship and Educational Innovation in Brazil.
O objeto do acordo, firmado
durante a visita do governador
ao Vale do Silício, na Califórnia
(EUA), é o desenvolvimento de
um programa para a prospecção e análise de informações e
dados para tomadas de decisão em políticas públicas.

Governo lança
primeira fase
do Força-Tarefa
Infância Segura
Os secretários estaduais
da Justiça, Família e Trabalho,
Ney Leprevost, e da Segurança
Pública, Luiz Felipe Kraemer
Carbonell, lançaram nesta quinta-feira (28) a primeira fase da
Força-Tarefa Infância Segura no
Quartel do Comando Geral da
Polícia Militar, em Curitiba. O
evento contou com a participação
de alunos do Colégio da Polícia
Militar, do Colégio da Vila Militar
e o Colégio Estadual Mario Brandão de Piraquara.
Esta primeira fase dará início
a uma série de atividades, orientações educativas e de segurança,
que serão promovidas ao longo do
ano, com o objetivo de combater
e prevenir crimes contra crianças.
Operação carnaval
Nesta sexta (1º) e no sábado
(02), equipes integradas farão a
fiscalização em bares e locais de
aglomeração popular para tentar
detectar crianças e adolescentes
em situação de risco no Carnaval
– seja pelo acesso ao álcool e drogas, exposição a conteúdos impróprios ou mesmo trabalho infantil.
Também haverá fiscalização e
ações de conscientização durante
o desfile das escolas de samba no
Carnaval na Avenida Marechal
Deodoro.
O efetivo da PM será reforçado nesses dias, além do atendimento de plantão da Polícia Civil
no Núcleo de Proteção à Criança
e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

APROVADO

Projeto de
defesa da mulher
teve urgência
Na segunda-feira (25), a
Câmara Federal aprovou requerimento de urgência para votação
do Projeto de Lei (PL) n° 17/19,
que determina a apreensão de
arma de fogo de quem responde
a processo na Justiça por agressão à mulher. Um dos autores do
projeto é o deputado federal Aliel
Machado (PSB).
Para o deputado ponta-grossense, é preciso endurecer a lei
para evitar mais casos de feminicídio. “Temos acompanhado
vários casos de crimes contra a
mulher, entre eles o feminicídio.
É preciso agir contra isso de
forma enérgica. Nós já apresentamos anteriormente um projeto
para tornar ficha-suja agressores
de mulheres, e agora queremos
propor mais essa mudança na Lei
Maria da Penha”, esclarece Aliel.

Ratinho Junior assinou termo de cooperação entre o governo do Paraná e a Universidade

"O convênio vai permitir
uma análise de dados históricos do Paraná para que a

gente possa melhorar a gestão
do Estado", afirmou o governador. "Vamos trazer o que há

de mais moderno na academia
para o Paraná".
A Universidade Stanford é

Legislativo castrense aprovou
remanejamento de verbas
tância para que as secretarias
consigam realizar algum serviço, pagamento ou obra que
não estava previsto”, explica.
O Projeto de Lei 4/2019
prevê crédito especial de R$
5,2 mil para pagamento de
indenização de danos causados
no veículo de um munícipe. Já
o Projeto 5/2019 autoriza um
crédito adicional de R$ 26,7
mil para a aquisição de uma
pick-up cabine dupla e o Projeto
6/2019 prevê R$ 1,6 milhão
para a utilização como contrapartida na construção do Centro
Municipal de Especialidades.
Também foi votada na sessão
a concessão de título de cidadão
honorário para o empresário
Eduardo Alves Rosa, o Dudu.
Em primeira votação, o projeto

de lei 7/2019, de autoria do
vereador Zé Nocera (MDB),
foi aprovado por unanimidade.
Segundo o parlamentar, a
homenagem se justifica pela história de vida dele e pelo que ele
representa em Castro.
“É uma grande responsabilidade conceder um título dessa
importância, mas eu analisei
bastante e acho que o Dudu
merece essa homenagem. Ele
é um homem trabalhador, primeiro como agricultor e depois
como comerciante. Criou a Lanchonete do Dudu que é conhecida na cidade toda, tanto na
área urbana, quanto rural. Acho
que é mais que merecido para
uma pessoa comunicativa, trabalhadora e que ama Castro”,
explica Nocera.

PIRAÍ DO SUL

Câmara de Piraí discute leilão de
veículos considerados 'inservíveis'
Da Assessoria
Piraí do Sul - O projeto
de lei que autoriza a Prefeitura
a alienar bens inservíveis ao
município, passou em primeira
votação na Câmara Municipal.
O assunto entrou em pauta na
sessão desta semana, e retorna
ao plenário para o segundo
debate na próxima reunião.
A matéria autoriza o Poder
Executivo a leiloar 30 veículos
oficiais considerados sem utilidade à administração. A lista
apresentada no projeto contém
12 carros de passeio, quatro

micro-ônibus, quatro vans, quatro ambulâncias, três ônibus,
três caminhões e duas máquinas.
“O projeto tem por objetivo desobstruir a administração
municipal de bens obsoletos,
sem utilidade para o município, cuja manutenção tornou-se
inviável, considerando a relação
custo benefício”, expõe o texto
do projeto da Prefeitura.
A proposição foi aprovada
com um voto contrário do vereador Luciano Solek (PSB). “Meu
voto é contrário, como forma de
protesto, pelo desinteresse dos

Matéria autoriza
Prefeitura a leiloar
30 veículos
gestores com relação a cobrança
e atenção ao bem público. É
fácil comprar, usar e não fazer
a manutenção. Se fosse feito
um bom uso, com relação a
manutenção, certamente durariam mais tempo. É preciso
que o município implante um
programa sério de controle de
frota”, opinou o vereador.

NO MUNICÍPIO

Requerimento pede informações
sobre usina de asfalto desativada
Da Assessoria
Piraí do Sul - A Casa Legislativa de Piraí do Sul protocolou
na Prefeitura o requerimento nº.
004/2019, que pede esclarecimentos sobre a falta de operação
da usina de asfalto do município.
A proposição requer que
o prefeito municipal relate os
motivos pelos quais o equipamento está desativado. O
requerimento também pergunta

que tipo de providências o Executivo tem adotado para retomar o uso da usina.
A propositura foi apresentada pelo vereador Dalney Bueno (PSD) e teve
aprovação unânime na sessão
desta semana. De acordo com
o parlamentar, a cobrança é
motivada pelas reclamações da
população, diante da falta de
manutenção de algumas ruas.
“Algumas vias estão em

vai estudar a instalação de um
escritório do Paraná no Vale do
Silício, como forma de facilitar a interação entre empresas
americanas e globais e desenvolvedores paranaenses de tecnologia. A iniciativa também
inclui a instalação de aceleradoras de startups no Estado,
nos mesmos moldes do que já
existe nos Estados Unidos.
Segundo Ratinho Junior
o objetivo é de transformar
pequenas empresas do Estado
em atores globais. “Queremos levar esse modelo para o
Paraná e fazer com que nosso
estado crie um mecanismo
parecido de impulsionamento
de empresas de tecnologia. A
ideia é fazer com que o Paraná
seja o estado mais tecnológico
do Brasil, com empresas que
exportam para o mundo, em
especial soluções de agrotech",
destacou o governador.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

SEM POLÊMICAS

A Câmara Municipal de
Castro votou três projetos de
lei que autorizam o remanejamento de verbas dentro do
orçamento do Poder Executivo
na sessão ordinária de quartafeira (27). Os projetos 4, 5 e
6/2019 foram encaminhados
pelo prefeito Moacyr Fadel e,
sem polêmica, foram aprovados
por unanimidade e em votação
única.
A presidente da Câmara
Municipal, vereadora Fátima
Castro (MDB), explica que
votações desse tipo são comuns
e que são necessárias para
remanejar o orçamento que
estava destinado para realizar
uma atividade, mas precisa ser
alterado para outra. “Esses
pedidos são de extrema impor-

uma universidade de pesquisa
privada situada em Palo Alto e
uma das instituições de ensino
mais prestigiadas do mundo,
com a maior seletividade de
graduação e a posição de primeira colocada em várias pesquisas e medições dos Estados
Unidos. O convênio contou
também com a assinatura do
professor Martin Carnoy, diretor do Leman Center em Stanford.
O acordo faz parte da
agenda que o governador Ratinho Junior cumpre no Vale do
Silício. A viagem de trabalho
busca soluções tecnológicas que
contribuam para o desenvolvimento da economia paranaense. Um dos focos de atenção
são programas que possam
contribuir para a melhoria da
produtividade e competitividade
do agronegócio paranaense.
O governador afirmou que

Cobrança foi
motivada pelas
reclamações
péssimas condições de trafego,
com muitos buracos e correm
até o risco de perder a pavimentação. É preciso fazer a correta manutenção com asfalto”,
expos o autor.

Executivo presta contas
na Câmara Municipal
Da Assessoria
A tarde de quarta-feira (27)foi
marcada por audiências públicas
na Câmara Municipal de Castro.
A primeira, de apresentação de
metas fiscais, o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Emerson
Gobbo, apresentou aos vereadores
e à população presente os dados
sobre a arrecadação do Município
e como essas verbas foram gastas
e investidas.
Para Gobbo, a audiência é
de extrema importância, pois é
uma oportunidade de apresentar para a população a realização
dos trabalhos do Executivo. “Esse
momento é de extrema importância para prestarmos contas para
os vereadores, que são fiscais das
nossas ações, para a população
em geral, para que eles tenham
noção do andamento das funções
de governo e dos investimentos no
Município”, diz.
A outra audiência pública foi
para apresentação das metas da
área de saúde, conduzida pela
secretária municipal de Saúde,
Maria Lidia Kravutschke. Para ela,

a audiência é para tornar a administração mais transparente. “É
importante para deixarmos a gestão mais transparente, pois apresentamos como e onde foi gasto
o dinheiro dos impostos, além de
mostrar todas as ações desenvolvidas”, explica.
Presidente da Comissão de
Saúde e Assistência Social, o vereador Rafael Rabbers (DEM) considerou a audiência pública bastante
produtiva. “Pelos números apresentados e pela fala da secretária, podemos ver que há bastante
otimismo. É notável a evolução da
pasta, hoje são várias as unidades
de saúde em reformas”.
O vereador Cézar do Povo
(PSC) também participou das
audiências e destacou a importância do diálogo com os secretários
municipais para que sejam esclarecidas dúvidas da população.
“Como nós ocupamos o cargo de
vereador, muitas pessoas nos procuram para questionar sobre acontecimentos do Executivo. Então é
importante para repassarmos as
dúvidas da população e levar para
eles o esclarecimento do Secretário”, concluiu.

AUMENTO ABUSIVO

Rafael Rabbers questiona
reajuste da 'Zona Verde'
Da Assessoria
O vereador Rafael Rabbers
(DEM) apresentou na sessão de
quarta-feira (27), Requerimento
16/2019 onde levanta diversos
questionamentos sobre o aumento
do valor cobrado pelos cartões de
zona verde, da multa pelo estacionamento sem cartão e da área de
abrangência do projeto. As alterações foram realizadas por decreto
do Prefeito, em dezembro, e as
mudanças passam a valer agora em
março.
No entendimento do vereador,
o decreto do Executivo deveria ser
mandado à Câmara para que fosse
referendado. “A Lei 2660/2013,
que trata sobre o estacionamento
regulamentado, em seu Art. 1º
determina que cabe ao Prefeito
determinar os locais e preços por
meio de decreto. No entanto, o Art.
7º diz que os regulamentos da Lei
devem obter o referendo prévio da
Câmara”, explica Rabbers.
Além de questionar sobre o
Legislativo não ter sido consultado,
o vereador também levanta outros
questionamentos. No documento,
ele pergunta qual foi o valor arrecadado com venda de cartões e multas em 2018, em quais melhorias
o dinheiro foi investido, qual a jus-

Divulgação

Decreto deveria ser mandado
à Câmara, diz vereador
tificativa para o reajuste e qual foi o
cálculo utilizado para determinar os
novos valores. “Diversas pessoas
me questionaram sobre e para que
eu possa ter um posicionamento,
preciso destas respostas”, diz.
Conforme a determinação da
Prefeitura, a partir do dia 18 de
março, os cartões de meia horas
passam a custar R$ 0,75, de uma
hora R$ 1,50 e de duas, R$ 2,50.
Já o valor da multa por falta de cartão passará para R$ 20. Também
foram incluídos novos trechos na
área de estacionamento regulamentado. Segundo a Prefeitura, o
aumento resultaria em 40 novas
vagas no estacionamento rotativo.
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Divulgação / Arq. Pref de Tibagi

Divulgação / Arq. Pref de Tibagi

Tradição do Corso passa de um século

Divulgação / Arq. Pref de Tibagi

Calhambeques faziam o que os carros fazem hoje

Corso será o ponto alto da folia em Tibagi

CARNAVAL TIBAGIANO

Desfile do Corso é tradição há 109 anos
Divulgação / Arq. Pref de Tibagi

Prêmio para o
vencedor do
Corso também
aumentou
Da Assessoria
Tibagi - O desfile do
Corso (carros decorados), que
em 2019 completa 109 anos,
segue sua tradição e promete
levar milhares de pessoas às
ruas de Tibagi, no domingo
(3) de Carnaval. As inscrições
para participar do evento mais
tradicional do Carnaval tibagiano encerraram nesta quarta-feira (27). Outra novidade
é que o prêmio para o grupo
vencedor também aumentou:
R$ 2.500,00 para o campeão,
R$ 1.500,00 para o segundo
colocado e R$ 1.000,00 para
o terceiro lugar.
História
O coordenador do Museu

Domingo (3) tem o desfile do Corso na rua

do Garimpo e confesso admirador da festa, Nery Assunção, vê o desfile do corso
como uma grande manifestação cultural tibagiana. “É
muito bonito ver a evolução
do desfile do corso, essa ideia
do Cadete. Hoje o objetivo

foi alcançado, vários carros
decorados entram na avenida”, afirmou.
Neri explica que o Corso
começou através do farmacêutico e compositor carioca,
Manoel Costa Moreira, o
Cadete, que veio morar em

NO CARNAVAL DE TIBAGI

Sirinho receberá justa homenagem
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Os fãs do cantor Sírio
de Castro Ribas, carinhosamente
chamado de Sirinho, podem ficar
tranquilos e comemorar. A banda
Sirinho e Cia virá para o Carnaval, durante os shows da banda
Pede Passagem, na Tenda do
Samba, também conhecida como
Tenda Tiruíla, que a partir deste
ano se chamará “Tenda Amigos
do Samba Tiruíla e Sirinho”. O
grupo de músicos foi convidado
para prestar uma homenagem
ao ícone do carnaval tibagiano,
“Sirinho”. Além dos integrantes,
virão para homenagem amigos e
familiares do saudoso músico.
O integrante da banda Sirinho e Cia, Julião Boemio, adianta
detalhes da homenagem que o
público poderá acompanhar no
sábado (02), primeiro dia de
programação do espaço. “Todo
ano a gente já espera que vem
fazer esse som legal aqui em
Tibagi. Esse ano, como o Sirinho faleceu, a gente reuniu todo
o pessoal dele, todos os amigos,
família e também a banda para
gente, juntos, fazer uma homenagem especial para ele, que vai
marcar para sempre, porque eu

Audiência
pública discute
Plano Municipal
de Resíduos
Sólidos
Carambeí - A Secretaria de
Meio Ambiente da Carambeí, com
o apoio do Comitê de Coordenação
do PMGIRS, apresentou em audiência pública os problemas existentes no município relacionados à
geração de resíduos de obras civis,
hospitalares, orgânicos, recicláveis,
podas de árvores e também soluções possíveis. O evento aconteceu
na quinta-feira (28), às 15 horas,
na Câmara Municipal.

Tibagi e em 1910 reuniu um
grupo de meninas e mascarados em uma carroça, realizando assim o primeiro Desfile
do Corso.
Por volta de 1915, os
garimpeiros baianos chegam a
Tibagi e ajudam a tradição a

crescer ainda mais a festa. Em
1930, organizaram um carro
alegórico em formato de barco,
representando o garimpo, e os
grupos baianos saíram distribuindo alegria carnavalesca
pela avenida.
Em 1931, Albertina Lagos
Martins Mercer, conhecida
como dona Santinha, foi eleita
a primeira rainha do carnaval
de Tibagi, posto que em 2019
será ocupado por Rosilene
Souza, recém eleita por votação on line.
A partir de 2003 os grupos
começaram a competir entre
si, formato que é adotado até
hoje.
A edição do Carnaval 2019
de Tibagi conta com o patrocínio da Copel Telecom e apoio
da Cooperativa de Crédito
Sicredi e Rádio Itay. O evento
ocorre de 01 a 05 de março,
com programação nas cinco
noites e muita diversão para
tibagianos e turistas que vêm
acompanhar o melhor Carnaval dos Campos Gerais.

VISANDO O CARNAVAL

Saúde promove ações de
de prevenção de DST
Divulgação

Sírio de Castro Ribas, o Sirinho, será lembrado
acho que ele é o cara que representa o Carnaval de Tibagi com
essa questão do samba”, falou.
Julião acrescenta também que
junto com Sirinho, a banda também criou afeto por Tibagi e pelo
Carnaval. “A história do Sirinho
aqui em Tibagi é muito importante. É uma experiência de pelo
menos 25 anos. Em todo esse
tempo a gente criou uma história
junto com carnaval em Tibagi. Por
isso viemos participar para poder
fazer essas homenagens ao nosso
mestre Sirinho”, ressaltou.
A banda Sirinho e Cia tocou
no Carnaval de Tibagi durante

vinte cinco anos. O cantor principal, faleceu em 2018.
Os shows na Tenda Amigos
do Samba Tiruíla e Sirinho serão
entre sábado e segunda-feira de
Carnaval, a partir das 23h.
A edição do Carnaval 2019
de Tibagi conta com o patrocínio da Copel Telecom e apoio da
Cooperativa de Crédito Sicredi
e Rádio Itay. O evento ocorre
de 01 a 05 de março, com programação nas cinco noites e
muita diversão para tibagianos
e turistas que vêm acompanhar
o melhor Carnaval dos Campos
Gerais.

MIL PESSOAS AGUARDADAS

Saron Carnaval Cristão
muda local de realização
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Saron Carnaval Cristão, o mais antigo dos
eventos católicos deste período,
mudou de local. Inicialmente programado para o Centro de Eventos, o Saron 2019 será realizado
no salão paroquial da igreja Nossa
Senhora Medianeira, no Boa Vista.
A mudança se deu por questões
logísticas, informa o coordenador
diocesano da Associação Carismática Católica, Flávio Dobrzanski.

A RCC é a promotora do evento,
que, este ano, terá um novo formato, voltado para os públicos
jovem e adulto. Música, pregações,
animação, concurso de blocos,
oração e louvor esperam todos os
foliões neste Carnaval diferente.
O início está previsto às 8 horas,
dia 5. O tema para reflexão este
ano é ‘Deus nos amou primeiro’.
O bispo dom Sergio Arthur Braschi encerra a programação, às 16
horas, com uma missa. O Saron
envolve, em média, mil pessoas.

Preservativos e testes rápidos estão sendo realizados
Da Assessoria
Carambeí - A secretaria Municipal de Saúde, por
meio do Departamento de
Vigilância Epidemiológica,
realizou nesta semana, ações
de prevenção de Doenças
Sexualmente Transmissíveis
(DST). Todas as unidades
básicas de saúde receberam
camisetas e preservativos
para distribuição e também
realizarão os testes rápidos,
com agendamento prévio.
A enfermeira, responsável
pelo departamento de Vigilância Epidemiologia, Gisele
de Paula Machado, informou
que as ações visam orientar

e proteger jovens e adultos,
principalmente nesse período de Carnaval, onde há
um contato maior entre as
pessoas. Explica que o teste
rápido é para Aids, Sífilis e
Hepatites B e C e serão realizados exclusivamente nas
Unidades Boqueirão, Nova
Holanda, Novo Horizonte e
AFCB, com agendamento.
A Vigilância Epidemiológica também, dentro das
ações de Carnaval, disponibiliza uma equipe para realização dos testes rápidos
em empresas, para tanto é
necessário efetuar a solicitação pelo telefone 3231
1577.

SEM LUZ E SEM AULAS

Chuvas causam transtornos
Carambeí - Não foi só a
torre de sinal da Internet, localizada no 'Toninho Catanduva'
que sofreu no domingo (24 de
fevereiro) avarias, provocadas
por descargas elétricas (raios),
e permaneceu desligada, prometendo retornar só quando as
condições climáticas melhorassem. A falta luz também levou

os moradores do Catanduvas
ao desespero. Eles ficaram no
escuro das 15 horas de domingo
(24) até às 19 horas de terçafeira (26), totalizando 52 horas
sem energia.
Em virtude do mal tempo, as
aulas na rede municipal de ensino
foram suspensas desde quarta
até essa sexta-feira (1º).

EM SEU GABINETE

Rildo recebe
vencedores de
'Marchinhas'
Da Assessoria
Tibagi - Na tarde de quartafeira (27), o prefeito RildoLeonardi recebeu em seu gabinete
José Eduardo Sedlak e Roger
Bittencourt, primeiro e terceiro
colocado no Concurso de Marchinhas, respectivamente, juntamente com o gerente de Cultura,
Sidnei Bielski. O segundo colocado, Daniel Soares Martins,
não pode comparecer devido
a um compromisso pessoal. O
prefeito, ressaltou a importância da participação popular no
processo de escolha das marchinhas. “Em 2019 tivemos uma
novidade, a votação para escolha das Marchinhas e Rainha
foi online e o público aderiu em
massa. Os concorrentes fizeram
campanhas e votaram em seus
favoritos. Hoje tive o prazer de
receber os vencedores, que me
explicaram um pouco de todo
esse processo. E na sexta-feira,
vamos estar juntos no palco,
durante a abertura do Carnaval,
vendo a apresentação dos escolhidos”, garantiu o prefeito.
A marchinha 'Carnaval é
em Tibagi' deu a José Eduardo
Sedlak a vitória no Concurso de
Marchinhas 2019. Ele explica
como foi o processo criativo que
conquistou mais de mil votos.
“Minha família toda sempre
trabalhou com música e Tibagi
é uma cidade muito linda, tem
muitos pontos turísticos, tem
bastante diversidade e o carnaval
é muito reconhecido também. Aí
pensei em fazer uma marchinha
que tem a cara da nossa cidade
e, graças a Deus, a galera acabou gostando da letra e votou na
minha marchinha”, comemorou.
O terceiro colocado, Roger
Bittencourt, com a 'Marchinha
do Mimimi', conta que ficou
muito feliz. “Eu nunca tinha
feito uma marchinha antes, fiz
por brincadeira e acabou que
caiu no gosto do povo, que adotou a música”, falou.
O segundo colocado, Daniel
Soares, concorreu com a marchinha 'Tibagi, Encanto e Magia',
que obteve 831 curtidas.

15 DE MARÇO

Ônibus Lilás
estará em
Carambeí
Da Assessoria
Carambeí - Em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, o Ônibus Lilás, unidade
móvel de atenção à violência
contra as mulheres, da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, estará passando
por Carambeí.
O 'Ônibus Lilás' é um serviço do Governo do Estado
via Secretaria de Políticas da
Mulher, que oferta orientações
sobre violência doméstica. O
veículo estará à disposição da
população de Carambeí das 8
às 17 horas do dia 15 de março,
na Praça Cívica.
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JUIZA DA VARA CRIMINAL DE CASTRO E TENENTE DA PM SÃO CONDECORADOS

1º Batalhão da PM celebra 119 anos
Divulgação

Evento foi
prestigiado
pela presidente
da Câmara,
Fátima Castro
*DA

ASSESSORIA

Ponta Grossa - O 1º Batalhão de Polícia Militar completou nesta sexta-feira (1º) seus
119 anos de criação. Para
comemorar a passagem de
mais um aniversário, foi realizada solenidade militar na sede
da unidade PM, no Bairro da
Ronda, em Ponta Grossa.
O evento contou com a
presença de diversas autoridades, militares e civis, além
de empresários, profissionais
de imprensa, familiares e amigos. Da cidade de Castro estavam presentes a presidente da
Câmara Municipal, vereadora
Maria de Fátima Castro e o
vereador Rafael Rabbers.
Na oportunidade, foi realizada a outorga da medalha
‘Heróis dos Campos Gerais’ e
a entrega de ‘Menções Honrosas do Mérito Pessoal’. A concessão destas honrarias teve
por objetivo enaltecer a conduta daqueles que ajudaram a
construir a história do 1º Batalhão, bem como das pessoas
que se dedicam à causa da
segurança pública nos Campos

Juiza Érika Watanabe recebe medalha 'Heróis dos Campos Gerais'

Sexta-feira festiva marcou o aniversário do 1º Batalhão da PM, em Ponta Grossa

Gerais, até mesmo sem envergar a farda Policial Militar.
Entre os homenageados
estavam duas autoridades castrenses. O tenente da 3ª Cia da
PM, Emerson Muleta e a juíza
da Vara Criminal de Castro,
Érika Watanabe. Ambos foram
condecorados com a medalha
Heróis dos Campos Gerais –
considerada a maior honraria
do Primeiro Batalhão.
Após a solenidade, o
tenente Muleta falou com a
reportagem, e disse que ficou
lisonjeado com a notícia da
homenagem. “Fiquei muito
feliz quando soube, afinal, são
bem poucas as pessoas escolhidas para receber essa home-

MUDANÇAS

Unium
reestrutura a
Alegra Foods e
troca comando
Da Redação
Depois de várias tratativas
no sentido de trazer as mudanças anunciadas pelas lideranças
das Cooperativas Castrolanda,
Frísia e Capal, a reportagem do
Página Um não obteve respostas às perguntas encaminhadas
à assessoria de comunicação da
Cooperativa Castrolanda.
Na segunda-feira (25), uma
'Circular' intitulada 'Novidades da
Alegra Foods' trazia o seguinte
texto: "As lideranças das Cooperativas Castrolanda, Frísia
e Capal, que juntas formam a
Unium, comunicam a reestruturação da Unidade Industrial de
carnes (UIC) / Alegra Foods. Os
CEOs Thomas Domhoff (castrolanda), Emerson Moura (Frísia)
e Adilson Fuga (Capal) assumem diretamente a gestão e o
controle estratégico da Unidade.
Eles terão o apoio de Dennis
Donkersm, novo líder da Alegra
Foods, e de Geraldo Signorini,
novo gerente comercial".
A nota continua afirmando
que "a decisão de mudar o
comando da empresa está respaldada em uma cuidadosa análise
das operações realizadas nos últimos meses. A missão dos novos
gestores é implantar as melhores
práticas gerenciais e de governança corporativa, visando alcançar o crescimento sustentável da
Alegra Foods, a melhora dos seus
resultados para os cooperados, o
aumento de sua competitividade
nos mercados nacional e internacional de carne suína, além de
buscar estabelecer uma relação de
maior proximidade com cooperados, colaboradores, fornecedores,
parceiros, entidades financeiras e
demais entes públicos e privados.
Os valores que norteiam o espírito
cooperativo e que estão na origem
das cooperativas que formam a
Unium orientarão essa nova etapa
da Alegra Foods".

nagem, e é um reconhecimento
aos trabalhos que prestamos
na região”, destacou.
De acordo com o tenente, a
condecoração está relacionada
ao esforço de cada profissional
e à excelência dos trabalhos
realizados pelos mesmos, e
não a autoridade que representam. “A doutora Érika, por
exemplo, está sendo homenageada, merecidamente, porque faz um trabalho intenso
e muito firme, inclusive de
inteligência, em conjunto com
a Polícia Militar. Ela sempre
está correndo atrás do que é
necessário conosco, da região,
ela é a juíza que mais trabalha”, afirmou o tenente.

Aniversário
O 1º BPM destaca que
celebrar estes 119 anos de
existência significa reconhecer
o legado deixado por todos
que, com sua dedicação, sacrifício e abnegação, atuaram
e ainda atuam em defesa do
bem-estar de toda população,
contribuindo para que o 1º
Batalhão permaneça atuante e
vigoroso, tornando-o referência em todo o Estado.
O encerramento da solenidade de aniversário se deu
com frações de tropa do 1º
BPM desfilando em continência às autoridades presentes.
*COM LUANA DIAS

PARCERIA FORTALECIDA

Tenente Emerson Muleta também é condecorado

PARA PRESTAR SERVIÇO MILITAR

Jovens são incorporados ao
5º Esquadrão de Cavalaria
Divulgação

Cida buscou investimentos no Japão
Divulgação

Da Assessoria
A centenária relação entre o
Paraná e o Japão está fortalecida e renderá novas parcerias.
A afirmação é da ex-governadora
Cida Borghetti que retornou
ao Estado na semana passada
depois de cumprir 10 dias de
missão internacional a convite do
governo japonês.
“Retorno ao Paraná com
sugestões de projetos para
novas parcerias, principalmente
nas áreas de saúde e tecnologia. O governo do Japão e os
empresários japoneses têm interesse em continuar investindo
no Estado, nas cidades paranaenses e em criar novas frentes
de intercâmbio”, destacou Cida
que é também a embaixadora da
Organização Mundial da Família
(OMF).
Todos os anos o Governo do
Japão identifica uma liderança na
América do Sul e a convida para
visitar o país e participar de uma
série de reuniões. Em 2018, a
convidada foi a ex-governadora
do Paraná, Cida Borghetti que
cumpriu agendas econômicas,
sociais e políticas nas cidades de Tóquio, Quioto, Kobe,
Nishinomiya, Osaka, Kakogawa
e Himeji.
“Identificamos na ex-governadora Cida Borghetti um
potencial natural de liderança,
por isso o convite exclusivo a
ela”, afirmou o vice-diretor do
Ministério das Relações Exteriores do Japão, Rei Oiwa.
Oportunidades
Cida Borghetti explica que
foram apresentadas diversas
oportunidades de parcerias e
negócios para os setores público
e privado do Paraná. A ex-governadora diz que irá auxiliar na
organização de encontros com
investidores e autoridades das
duas nacionalidades.
Cida também conheceu os
estudos para implantar uma nova
planta da Sysmex no Brasil. A
multinacional com sede no Japão

95 novos jovens desempenharão suas funções na unidade militar
* LUANA DIAS

Ex-governadora Cida Borghetti com governador Hyogo
possui uma unidade em São José
dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, há quase duas
décadas e planeja aumentar sua
participação no mercado brasileiro. A empresa é líder mundial
em automatização de processos
analíticos usados em laboratórios
de análises clínicas.
Homenagem
Em Hyogo, Cida Borghetti
recebeu a Chave da província, a
mais alta honraria concedida a
um visitante. O Paraná é estado-irmão da província há cerca
de 50 anos e pela primeira vez
um governante ou ex-governante
paranaense recebe a homenagem.
Cidades Irmãs
Em Kakogawa, a ex-governadora se reuniu com o prefeito, Yasuhiro Okada, e visitou
um centro de educação infantil
para crianças até seis anos e
um espaço de lazer destinado à
população. A cidade é irmã de
Maringá desde a década de 70.
O convênio de irmandade foi
assinado pelo então prefeito, Silvio Barros.
A ex-governadora também
esteve com o prefeito de Nishinomiya, Toshiro Ishii. A cidade é
irmã de Londrina desde 1977.
Tecnologia
Em Tóquio, a ex-governadora
Cida Borghetti visitou as instala-

ções da Agência de Cooperação
Internacional do Japão (JICA) e
da Mitsubishi Eletric. “Conheci
tecnologias eficientes para geração de energia de fontes renováveis como solar e de biogás”,
avalia Cida Borghetti.
Em maio do ano passado, a
ex-governadora assinou a adesão
do Paraná ao convênio ICMS
16/15 do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz) que
garante benefícios aos microgeradores de energia do Estado.
A ex-governadora também
incluiu a adoção de placas de
energia solar nos projetos de
casas populares da Companhia
de Habitação do Paraná (Cohapar) e assinou a lei que institui
a Política Estadual do Biogás e
Biometano no Paraná.
Radar
Durante reunião na Agência
de Cooperação Internacional
do Japão (JICA) foram reforçadas as parcerias entre o Paraná
e a empresa Japan Radio Company (JRC) que cedeu o radar
meteorológico de alta precisão
Banda X.
O radar entrou em total funcionamento em junho do ano
passado, a então governadora
Cida Borghetti recebeu o certificado de uso do equipamento
e autorizou a instalação no prédio do Simepar para monitoramento de Curitiba e Região
Metropolitana.

No dia 1º de março, o 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado realizou a formatura de
incorporação de 95 jovens que
estarão cumprindo o Serviço Militar Inicial no ano de 2019.
O comandante da unidade,
coronel José Jorge dos Santos
Júnior falou com a reportagem
a respeito da nova formação da
equipe sob seu comando. Ele afirmou que a maior parte dos novos
recrutas é voluntário ao serviço,
o que gera boas expectativas no
que diz respeito à preparação do
grupo. “A expectativa é a mais
positiva possível, nós incorporamos 95 recrutas, dos quais 90%
são voluntários, ou seja, queriam
servir, então, acreditamos que
será um grupamento muito bom
e que vai estar em condições, no
mínimo de tempo possível, para
ser empregado de acordo com as
diretrizes do comando do exército”, destacou.
De acordo com o coronel, após

o feriado de Carnaval o 5º Esquadrão já deve iniciar as atividades de
preparação dos novos integrantes
da equipe. “Nosso propósito é de
podermos já no retorno, começarmos a formação básica deles para
que se adaptem à vida no quartel
no menor tempo possível, começaremos com as atividades de
instrução militar, educação física,
civismo e ai por diante. Nessa fase
de adaptação, a rotina deles é um
pouco diferente, eles devem permanecem num internato por um
tempo determinado, para poder se
adaptar mais rapidamente à nossa
realidade”, explicou.
Defesa Nacional
O Exército Brasileiro cumpre,
nesta ocasião, um de seus deveres legais, que é a garantia da
participação dos jovens na Defesa
Nacional, contribuindo para o
desenvolvimento da mentalidade
de defesa em nossa sociedade,
garantindo a soberania nacional.
* COM ASSESSORIA

SUPERLIGA DE VOLEI

Caramuru ganha de virada
Em uma partida extremamente equilibrada e de pura
adrenalina na Arena Multiuso,
em Ponta Grossa, o Caramuru
Vôlei conseguiu uma grande
virada sobre o Vôlei Renata, de
Campinas (SP). A equipe pontagrossense perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu e venceu
o confronto por 3 a 2 (21/25,
21/25, 25/20, 27/25 e 15/12)
na noite desta quinta-feira (28).
O destaque individual da
partida foi o ponteiro argentino
Toro, do Caramuru. Ele teve atu-

ação enaltecida e foi eleito, pela
comissão técnica do seu time, o
melhor em quadra, sendo premiado com o Troféu VivaVôlei.
Com o resultado, o representante de Ponta Grossa permanece
com chances de sair da zona de
descenso da Superliga Masculina nas duas rodadas decisivas
da primeira fase. Isso porque
o Corinthians-Guarulhos, que
briga diretamente com o Caramuru, perdeu nesta quinta para
o Vôlei UM/Itapetininga, fora de
casa, por 3 sets a 1.
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PARA APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Cresol realizou pré-assembleia anual
Divulgação / Luana Dias

Evento contou
com a presença
de 270
cooperados

Divulgação / Luana Dias

Divulgação / Luana Dias

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na noite de quinta-feira
(28) a Cooperativa Cresol realizou a pré-assembleia anual da
unidade Castro para apresentar
aos seus cooperados os números relativos ao ano de 2018 e
o planejamento para 2019. O
evento, realizado no Restaurante Eloy Ferreira, no Parque
de Exposições Dario Macedo,
contou com a presença de 270
cooperados, do diretor da cooperativa, Casemiro de Almeida
e dos gerentes, de Castro e de
outras unidades.

Equipe Cresol Castro, gerentes e diretor-geral da cooperativa

Casemiro de Almeida foi
quem abriu a pré-assembleia e,
entre outras colocações, pediu
para que os cooperados conti-

nuem acreditando na cooperativa. Na sequência Kelly Alves
Taborda, gerente da unidade
Cresol Castro, apresentou os

serviços ofertados pela cooperativa. A gerente regional Sula
Zapotoczny foi a encarregada
de apresentar os números

Kelly Alves Taborda,
gerente Cresol Castro

Sula Zapotoczny,
gerente regional da Cresol

registrados pela cooperativa
ao longo do ano passado. De
acordo com ela, em 2018 a
Cresol de São João do Triunfo
(sede da Cresol no estado)
obteve resultados na casa de
um milhão e quatrocentos mil
reais, "deste montante, R$ 400
mil retornarão aos cooperados,
conforme critérios de movimentação", explicou Sula.
O próximo a fazer uso da
palavra na pré-assembleia foi
Rafael Stanski de Lara, gerente
da coopereativa sede. Ele apresentou ao público o planejamento da Cresol para 2019 e
afirmou que neste ano serão
feitos investimentos na unidade
de Castro. "Teremos reestruturação", afirmou ele.
Para
a
reportagem,
Sula Zapotoczny e Kelly Alves
Taborda deram mais detalhes sobre a reestruturação. De
acordo com elas, a unidade da
cooperativa no município será
ampliada e reformada, para tornar-se mais moderna e melhor
atender aos cooperados. "Percebemos essa necessidade
devido ao crescente movimento
na cooperativa e dos próprios
cooperados", ressaltou Kelly.

expressivo, mas com o apoio
dos nossos cooperados e através da boa parceria que temos
com eles, estamos alcançando
um desenvolvimento cada vez
mais significativo, e o nosso
cooperado também vem crescendo em renda e investimentos. Em 2019 os números de
produtores rurais cooperados
aumentou e, por meio de um
novo serviço com o qual estamos trabalhando, que é a associação de pessoas jurídicas,
e que foi pensada justamente
para acompanhar a demanda
e crescimento da produção e
comercialização de produtos
por parte deles, aumentamos
também o número de CNPJs
cooperados", explicou ela.
Atualmente a Cresol tem
4.690 cooperados, distribuídos entre as seis unidades da
cooperativa no Paraná - Castro, Lapa, Contenda, Palmeira,
São Mateus do Sul e São João
do Triunfo (sede). Em Castro
são 980 cooperados no total.

Números positivos
Seguindo na contramão
da crise que atualmente ainda
impede o crescimento de muitas empresas, a Cooperativa
Cresol fechou o ano de 2018
com resultados positivos. Para
a gerente Kelly, a Cresol não
só teve um encerramento de
ano com bons saldos, como
também está em um ciclo de
expansão continua e, em 2019
tem planos para um crescimento ainda maior. "Quando
iniciamos em Castro não
tínhamos um crescimento tão

Atendimento
Kelly destaca que um dos
diferenciais da cooperativa em
relação a outras empresas é
o atendimento oferecido aos
cooperados. Segundo ela, na
Cresol os profissionais atendem aos seus cooperados como
gostariam de ser atendidos,
além disso, seus funcionários
fazem visitas com frequência
aos associados, "não apenas
para vender, por exemplo, mas
para saber realmente como eles
estão e se estão precisando de
alguma coisa, se de fato podemos ajudar em algo. Isso faz
com que tenhamos uma relação muito próxima com nossos
cooperados, tornando-se um
diferencial", finalizou ela.
Divulgação / Luana Dias

Cresol tem hoje 4.690 cooperados em seis unidades

'FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS'

Campanha da Fraternidade
quer estimular participação
Ponta Grossa - Na Quartafeira de Cinzas, 6 de março,
tem início em todo o Brasil a
Campanha da Fraternidade, que
este ano tem como tema ‘Fraternidade e Políticas Públicas’ e o
lema 'Serás libertado pelo direito
e pela justiça’ (Is 1,27).
O objetivo geral da campanha deste ano é “estimular a
participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e
da Doutrina Social da Igreja para
fortalecer a cidadania e o bem
comum, sinais de fraternidade”.
O texto-base define Políticas
Públicas como “ações e programas que são desenvolvidos pelo
estado para garantir e colocar

em prática, direitos que são previstos na Constituição Federal e
em outras leis”.
Dando início a esse período de
preparação para a Páscoa, toda a
imprensa da Diocese de Ponta
Grossa está sendo convidada para
um café e entrevista coletiva, nesta
quarta-feira (6), às 10 horas, no
Salão Social do Lar São Vicente
de Paula. Na oportunidade, o
bispo dom Sergio Arthur Braschi,
ao lado da equipe diocesana da
Campanha da Fraternidade e de
representantes do poder público,
conselhos de políticas públicas e
organismos sociais, farão o lançamento oficial da Campanha da
Fraternidade 2019.

SEXTA-FEIRA, 1º A 07 DE MARÇO DE 2019

7

'O PODER DA MULHER', NO SENAC

Workshop reuniu mais de 70 mulheres
Divulgação / Luana Dias

Convidades
falaram como
enxergam o
empoderamento
feminino
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

EM PARCERIA COM SESI/SENAI

Prefeitura
oferece pacote
de 20 cursos

A Diretoria Municipal de
Indústria, Comércio, Turismo e
Cultura inicia a segunda etapa
do programa 'Castro Cidade da
Oportunidade' com um pacote
de 20 cursos de qualificação em
parceria com o SESI / Senai,
ofertados gratuitamente à comunidade castrense. Ao todo, serão
abertas 664 vagas até o final do
ano.
O primeiro curso será de Iniciação Profissional Pacote Office
para capacitar o aluno a utilizar
ferramentas do programa Microsoft Office como Word (editor de
textos), Power Point (criação de
slides), Excel (Planilha eletrônica) e Acess (Banco de Dados).
O curso inicia no dia 25 de março
e encerra em 16 de abril. São 40
vagas e as aulas serão ministradas
para duas turmas com 20 alunos
cada, nos períodos da tarde e
noite. A carreta do Senai ficará
instalada no Parque Lacustre.
As inscrições para o curso
de informática devem ser feitas
de 11 a 22 de março na sede da
Diretoria de Indústria, Comércio,
Turismo e Cultura de Castro, na
Rua Miguel Couto, 256, antiga
Estação Ferroviária. Os interessados precisam apresentar RG,
CPF, comprovante de residência e do Cadastro Único (quem
não tiver Cadastro Único deve se
dirigir ao CRAS mais próximo
de sua casa para fazer o cadastro
que é gratuito). A idade mínima
exigida é 16 anos completos e
conhecimentos equivalentes ao
Ensino Fundamental completo.
A coordenadora de cursos da
Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, Marcia
Gomes, ressaltou que a carga
horária dos cursos varia de duas
semanas a dois meses, com aulas
dinâmicas e interativas. "Os alunos terão todo o material e equipamento necessários para sua
formação profissional", disse.
Mais
Outros cursos de qualificação
foram contratados até o mês de
outubro.

Advogada Bianca da Silva, delegada Ana Paula Cunha Carvalho e Aline Sleutjes, deram o tom à noite

abriu as apresentações. Ela
contou histórias sobre suas
avós, e sobre como elas serviram de inspiração à sua caminhada. Segundo a advogada,
a avó paterna, por volta de
1960 já lutava para sair de
um relacionamento abusivo,
quando ainda nem se falava
no termo, enquanto que a
mãe de sua mãe, trabalhando
em uma fábrica de tecelagem
na época da ditadura militar,
empenhava-se na luta pelos
direitos humanos, através de

ações como a distribuição de
panfletos.
Após cada uma das três
apresentar-se, iniciou-se um
bate papo entre elas e a plateia
- praticamente inteira formada
por mulheres. E, entre os
temas mais discutidos estavam
as exigências, da sociedade
em geral, feitas principalmente
às mulheres, que também são
mães, e que normalmente são
mais cobradas que os pais.
Também se falou dos desafios
que as mesmas enfrentam para

conciliar os papeis de profissional, mãe, esposa e administradora do lar. Aline Sleutjes,
por exemplo, comentou o fato
de ter que deixar os filhos em
Castro para trabalhar em Brasília, agora como deputada
federal. Segundo ela, esta é
uma das maiores adversidades
de seu cargo. A delegada Ana
Paula também contou que seus
dois filhos frequentam a escola
em tempo integral, desde os
cinco anos de idade, ficando
com a mãe apenas em uma

EXPOSIÇÃO 'ARTES DA YAPÓ ARTE'

Artistas castrenses exibem obras
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na noite de quarta-feira
(27) foi aberta na Casa da
Praça, na Praça Sant’Ana de
Castro, a Exposição ‘Artes da
Yapó Arte’. Organizada pela
Associação dos Artistas Plásticos do município, Yapó Artes,
ela reúne obras diversas, em
óleo sem tela, acrílica sem tela
e esculturas em madeira, entre
outras. Todas as obras de arte
expostas foram produzidas por
artistas castrenses, integrantes
da Yapó Arte.
Mais de 50 pessoas prestigiaram o evento de inauguração
da exposição, de acordo com a
presidente da associação dos
artistas, Maria Antonieta Gonzaga Teixeira. Ela também falou
à reportagem sobre a contribuição dos artistas do município,
para com o universo da arte. “A
Yapó Arte através de seus artistas contribui para com a cultura

Trabalhos foram apresentados em óleo e acrílica
do município e dos Campos
Gerais, do Brasil e do mundo.
Seus artistas já estão em outros
países, como Portugal, Holanda,
Argentina e Chile, mostrando
sua arte e levando o nome de
Castro. São profissionais que
produzem obras de grande valor
estético e que estão sempre
estudando, com professores que

são renomados no mundo da
arte”, destacou.
A Exposição ‘Artes da Yapó
Arte’ permanecerá na Casa da
Praça até no dia 24 de março.
Ao finalizar a entrevista, Maria
Antonieta reforçou o convite às
visitações. “Vale conferir pela
beleza e qualidade das obras
expostas”, ressaltou.

FORA DO MUNICÍPIO

Castrenses conquistam medalhas
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
No domingo (24) os atletas
castrenses da equipe Runners
participaram da etapa Ponta
Grossa, do Circuito Sesc de Corridas 2019. Ao todo, seis atletas
do município estiveram na cidade
vizinha participando das provas,
e todos conquistaram colocações
de destaque.
Os
corredores
Adriano
Pinheiro e Tiago Marcondes conquistaram quarto e quinto lugar
geral, respectivamente, na categoria 12 quilômetros, e Mauricio
Garcez foi campeão, na mesma
categoria. Já Michael Oliveira
ficou com o terceiro lugar na prova
de seis quilômetros. Na mesma
categoria, Helinton Kravutschke
foi quinto colocado, e Adilson da
Silva Carneiro, foi campeão.
Neste final de semana a

Treinos diários levam castrenses a conquistar bons resultados

Equipe Runners
representam Castro
fora da cidade

equipe participará de novas
competições. No sábado (2) em
Carambeí, participam do ‘Cross
Country, e no domingo (3), da
2ª Corrida Rustica ‘Vera Lucia
Saldanha Sguario’, na cidade de
Piraí do Sul.

Divulgação / Luana Dias

Na noite de terça-feira (26)
mais de 70 mulheres estiveram reunidas no auditório do
Senac de Castro para participar do workshop ‘O Poder
da Mulher’. Para compartilhar
suas experiências e falar de
carreira e de outros assuntos
abordados, as convidadas do
evento eram a advogada Bianca
da Silva, a deputada federal
Aline Sleutjes e a delegada do
Núcleo de Proteção à Criança
e ao Adolescente (Nucria)
de Ponta Grossa, Ana Paula
Cunha Carvalho.
Além de falar sobre suas
experiências profissionais e
desafios enfrentados para
chegaram a suas atuais colocações, as três profissionais
também conversaram sobre
temas diversos, que em geral
envolvem o dia a dia das
mulheres. A gerente executiva
do Senac, Ana Maria Trappel,
foi a mediadora da roda de
conversas entre as convidadas
e o público presente.
Bianca da Silva foi quem

pequena parte do dia. Ambas
mencionaram o tempo que
ficam distantes de seus filhos e
as renúncias necessárias para
dedicação ao trabalho.
As três também expuseram e compartilharam com o
público, por meio de resposta
às perguntas enviadas pela plateia, momentos em que sofreram indiferença, intimidação ou
algum tipo de preconceito por
serem mulheres. Mas, também
falaram da forma como têm
lidado com tais situações, e de
como acreditam que realidades
assim podem ser transformadas. “Isso vai mudar quando
nós mulheres aprendermos a

Ana Maria Trappel disse que
workshop superou expectativa

nos valorizar e nos unirmos
mais”, defendeu Aline.
Em diferentes momentos
do workshop, as convidadas
também falaram sobre o termo
‘empoderamento
feminino’.
Para a delegada Ana Paula,
“empoderamento é ser respeitada e ter amor pelo que faz. É
trabalhar com excelência para
se conquistar respeito”.
Já a advogada Bianca enalteceu a oportunidade, encontrada em eventos como o
workshop, de inspiração ao
empoderamento.
“Sabemos
que podemos inspirar outras
mulheres, para que percebam
que o espaço entre o querer e o
realizar é uma atitude, isso não
muda com a graduação, condição financeira ou beleza de uma
ou de outra mulher. Percebemos que todas as que contaram
suas histórias aqui hoje saíram
da zona de conforto, são pessoas cheias de entusiasmo, e
isso inspira outras a também
irem em busca do que desejam”, destacou.
Ao final do evento, Ana
Maria Trappel falou à reportagem. Segundo ela, os resultados do workshop foram
melhores que o esperado.
“Tivemos boa participação,
e, pelo que pudemos ver, provocamos um impacto positivo
nas mulheres presentes, através do tema ‘empoderamento
feminino’”, finalizou.

PROGRAMA 'CUIDE-SE MAIS'

Reedução alimentar
melhora saúde
No início, o objetivo era
perder peso, mas foi muito
mais expressivo: a reeducação alimentar. O resultado foi
obtido por 30 funcionários
da Capal, Ceral e Sicredi de
Arapoti (PR). Eles participaram do programa Cuide-se
Mais, promovido pelo Serviço
Social da Indústria (Sesi) com
o apoio do Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).
Foram 108,5 kg eliminados, 75 cm de cintura reduzidos, até 80% da diminuição
de dores de cabeça, melhoria
de 90% na concentração e
memória, 40% dos participantes apresentaram evolução na
qualidade do sono, aumento
em 45% da atividade física e
elevação entre 50% e 60% no
consumo de água.
Esses números alcançados ocorreram em seis meses
de acompanhamento nutricional, com consultas individuais
e oficinas em grupo sobre alimentação saudável, que foram
colocadas em prática por participantes como Marcelo Alva-

rez Ferreira, gerente da Capal
nas unidades de Curiúva e
Ibaiti. Ele foi o integrante do
grupo que mais perdeu peso,
conseguindo reduzir 18,9
quilos. “E isso mesmo com
Natal, festas de Ano Novo e
férias”, brinca.
Mas Ferreira participou
do programa não somente
pela redução de peso, mas
ainda pela busca na qualidade
de vida, aumento da disposição e reeducação alimentar. “O resultado foi além da
minha expectativa. As dores
que tinha no corpo, joelho, pé
e cabeça acabaram”, comemora.
Mudança de hábito
A nutricionista Marília
Nejain de Resende, contratada
para o trabalho no programa,
explica que as mudanças nas
vidas dos participantes aconteceram pela alteração do
cardápio diário. “A dieta deles
era basicamente formada por
proteínas, carboidratos e gorduras, com pouca ingestão de
vitaminas”, conta.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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em 1889

Ilha grega
do reino
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Prova (?):
faz a operação inversa (Mat.)
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para
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no Word

Classificação
zoológica
do faisão

Etapa do
preparo
da farinha
de trigo

Local de
trabalho
do
pedreiro

Ator (?),
profissão de
Mazzaropi

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.

Ang (?),
cineasta
de "Hulk"

Subordinados imediatos de
capitães

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.

Cintura de
calças ou
de saias
(?)-o-Peso,
postal de
Belém
(PA)

5/ítaca. 6/butano — glebas. 8/tenentes. 11/e vamos à luta.

5/ítaca. 6/butano — glebas. 8/tenentes. 11/e vamos à luta.
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Ditadura Ato do co- mento que atestava a Brasileiro:
o COB
(1980) merciante liberdade do escravo

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

Navio das
Grandes
Navegações (Hist.)

Ator (?),
profissão de
Mazzaropi

(?)-o-Peso,
postal de
Belém
(PA)

Título da realeza
britânica dado a Mick
Jagger em "Nacional",
2003
em PNB
(Econ.)

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.
Aliança
que atacou
a Líbia por
7 meses
em 2011
(sigla)

Letrasímbolo do
sublinhado
no Word

Utensílio
para puxar
a água em
pisos
Subordinados imediatos de
capitães

Cintura de
calças ou
de saias

Eliane Giardini, atriz
Formato
de vigas

Solução

AGRO TEC MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Fabricação, montagem e manutenção em geral. Tel.: (42) 9 9112-2074
– Adriano Eloy. E-mail: agroteccastro@gmail.com

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.

607, em
romanos

Classificação
zoológica
do faisão

"Garota",
na gíria
paulista

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.

TAXI DO JORGE
Telefone: (42) 9 9981-0324.

"Líbano",
no placar
televisivo

Prova (?):
faz a operação inversa (Mat.)

Ang (?),
cineasta
de "Hulk"

"O (?)",
telenovela
global de
2011

Você vai se surpreender com o resultado!

Edu Lobo,
cantor
De tamanho
mínimo

Último
imperador
do Brasil,
foi deposto
em 1889

Ilha grega
do reino
de Ulisses
(Lit.)

Interjeição
com a qual
se chama
a atenção

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451

Local de
trabalho
do
pedreiro

Solução

Terrenos
para
cultivo
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Pássaro
"batizado"
com o próprio canto

BANCO

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

Etapa do
preparo
da farinha
de trigo

"O (?)",
telenovela
global de
2011

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.

Fluido de
pneus
Designação da Forma geogeladeira, métrica do
em
campo de
Portugal
futebol

Eliane Giardini, atriz
Formato
de vigas

Leandra
(?), atriz
brasileira
Transporta
doentes
"A (?)
Virou",
ciranda

"Garota",
na gíria
paulista

Principal
combustível dos
veículos
automotores

Pássaro
"batizado"
com o próprio canto

"Comprar
gato por
(?)" (dito)
Marca do
casamento
dos ricos

"Comprar
gato por
(?)" (dito)
Marca do
casamento
dos ricos

Título da realeza
britânica dado a Mick
Jagger em "Nacional",
2003
em PNB
(Econ.)

BANCO

Principal
combustível dos
veículos
automotores

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.

Utensílio
para puxar
a água em
pisos

Interjeição
com a qual
se chama
a atenção
Leandra
(?), atriz
brasileira
Transporta
doentes
"A (?)
Virou",
ciranda

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.
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RESUMO DE NOVELAS
VERÃO 90
Sábado (02/03)
No capítulo de sábado
em Verão 90: João afirma
que não tem nada a esconder
e decide enfrentar a Justiça.
Mercedes avisa a Murilo que
a notícia sobre o tipo sanguíneo precisa ser divulgada
pela TV. Madá deixa claro a
Álamo que não quer saber
de Freda Mercúrio. Jerônimo
liga para Fausto dizendo que
está sendo pressionado por
João e Janaína a mudar seu
depoimento. Janaína atende
ao pedido de Raimundo para
substituir o chefe de sua
cozinha. Quinzinho e Larissa
tentam explicar um ao outro
de onde conhecem Dandara
e Diego. Manu tenta incentivar João. Raimundo alivia a
conta de Patrick, ao perceber que ele não tem dinheiro
para pagar. Dandara resiste
à tentativa de sedução de
Quinzinho. Madá tem um
sonho com Freddie Mercury,
aconselhando que ela faça
o programa como vidente.
Manu se assusta com a chegada de Jerônimo em sua
casa.

ESPELHO DA VIDA
Sábado (02/03)
Cris/Julia afirma a Gustavo que jamais o amará e que
está apenas cumprindo ordens
de Eugênio. Grace sente a
presença de Felipe no quarto
de Priscila. Bola sonha com
Daniela. Josi acaba revelando
a Mariane o segredo de Gigi.
Piedade pede ajuda a Graça
para se separar de Eugênio.
Letícia recebe um convite para
uma palestra em Minas Gerais.
Alain aceita viajar com Priscila
e Isabel para o Rio de Janeiro.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Sábado (02/03)
Laura garante a Luz que
reatou o romance com Gabriel.
Nicolau afirma a Walid que
deseja ser o agente de Diana.
Marcos Paulo descobre que
Valentina está envolvida com
Murilo. Gabriel se desespera
quando Laura garante que os
dois dormiram juntos. Gabriel
desconfia de que alguém mexeu
no livro da Irmandade. Laura
confessa a Valentina que não
conseguiu dormir com Gabriel.
Laura confronta Valentina, e
acaba sofrendo um acidente.

Áries: O dia promete muito trabalho e a dica é não deixar nada para
depois. Agora, evite assumir mais
obrigações do que pode cumprir.

Libra: Para conseguir um grana
extra, pode até arrumar um bico ou
segundo emprego. No trabalho e no
amor, cuidado com fofocas.

Touro: Aposte na simpatia para
se entender bem com as pessoas e
conseguir o que deseja. Você terá
facilidade para fazer acordos. Seu
charme vai fazer a diferença na conquista.

Escorpião: Terá facilidade
para atrair aliados. Os amigos darão
apoio aos seus planos. Só evite misturar amizade com dinheiro: pode
ter problemas. A vida a dois ficará
mais descontraída.

Gêmeos: Os astros darão
energia extra para você ir em busca
de suas metas mais ambiciosas. Boa
sintonia com a família. Se já tem seu
par, busque privacidade e evite discutir por bobagem.

Sagitário: Será mais fácil
dialogar e encontrar soluções em
família. No trabalho, fale mais das
suas experiências. Pode pintar uma
promoção. Você estará mais exigente
na paquera.

Câncer: O desejo de conversar,
trocar ideias e aprender coisas novas
será enorme. Só cuidado com fofocas, distrações e mal-entendidos no
trabalho. Seu jeito mais extrovertido
vai facilitar as paqueras.

Capricórnio: O astral está
favorável para quem quer negociar
melhorias no emprego. Mostre que
quer progredir, faça cursos e aprenda
tudo que puder. Sair da rotina pode
animar o amor.

Leão: Ótima fase para mudanças e reparos em casa. Quem pensa
em mudar de emprego também
recebe bons estímulos. Nos assuntos
do coração, você vai querer segurança e lealdade.

Aquário: Seu signo está ambicioso e você vai passar mais tempo
pensando em meios de realizar um
sonho de consumo. Com seu poder
de sedução, vai ser fácil atrair quem
deseja. Mostre ousadia na cama.

Virgem: Sucesso garantido
para quem planeja iniciar sociedade
ou assinar um contrato. À tarde,
pode enfrentar conflito com parentes: tente levar na esportiva. Conversas serão esclarecedoras na relação.

Peixes: Você vai sentir mais
segurança para se aproximar das
pessoas e fazer acordos. Boa fase
para estudar. Pode iniciar uma relação amorosa. Com seu bem, não dê
espaço para discussões bobas.

MARLENE
Numa bela noite estrelada, um
ladrão entra no apartamento de
um casal, e o bandido fala para
a mulher:
-Antes de eu te matar, me diga
o seu nome.
Ela responde:
-Meu nome é Marlene.
O bandido fala:
-Olha moça, não vou te matar
porque Marlene é o nome da
minha mãe. Agora eu quero
saber o nome desse cara, qual
é o seu nome chapa?
O homem, olhando para cima e
para baixo, fala:
-Meu nome é Ivo, mas pode me
chamar de Marlene.

GAÚCHO PEDINDO
NAMORADA EM
CASAMENTO
O jovem gaúcho, no dia de pedir
a mão da prenda em casamento,
senta-se à mesa com os futuros
sogros, e logo ouve:
- E daí índio velho, qual são suas
intenções com a minha filha?
- As melhores possíveis, tchê,
diz o rapaz, pálido e nervoso.
O gaúcho véio olha bem dentro
dos olhos do rapaz e diz:
- Mas minha filha gosta de pinto
grande, grosso e bem duro.
E o rapaz responde sem pensar:
- Mas bah, quem não gosta,
tchê!

SÚMULA DE REQUERIMENTO
A empresa R ROGERIO RIBEIRO torna público que requereu ao IAP a
renovação de sua Licença de Operação, para a Fabricação e Reforma
de Pallets.
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BEBÊ FOI ENCONTRADO A 300 METROS DO CORPO

Mulher encontrada morta em valeta
Divulgação / Jaqueline Eleutério / PM de Carambeí

Em 2018,
nove pessoas
morreram
em acidentes
acidentes
Da Redação
Foi encontrada nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira (1º), em uma valeta às
margens da estrada do Areião,
fundos da AFCB, o corpo de
Valdirene Bran dos Santos,
30 anos, moradora do Bairro
Novo Horizonte. Segundo a
polícia civil, ela era usuária de
drogas, principalmente crack,
e acredita-se que tenha caído
durante a madrugada e batido
a cabeça.
A criminalística esteve no

Mulher foi encontrada morta, com machucaduras no rosto

local e um inquérito será aberto
para apurar possíveis causas da
morte.

Bebê
Antes, porém, a trezentos
metros de onde foi encontrado o

corpo de valdirene, um morador
das redondezas avistou, por volta
das 4 horas da manhã, um bebê
enrolado em uma manta e buscou ajuda. Entregue ao Conselho
Tutelar de Carambeí, a criança de
três meses estava saudável e foi
encaminhada aos avós paternos.
Os mesmos conselheiros que
receberam a criança, foram os
que encontraram o corpo de Valdirene na valeta com a ajuda da
polícia militar.
Para uma rede de televisão, o
pai da criança não soube dizer o
que sua esposa estaria fazendo de
madrugada naquela região, mas
respondeu que poderia estar em
efeito de droga.

1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

Policia Militar desencadeia
'Operação Carnaval 2019'
Divulgação

Bebê é encontrado
a 300 metros
de mãe morta
Policiamento reforçado em Ponta Grosso no feriado de Carnaval
Da Redação

A ZERO HORA

PRF iniciou na sexta 'Operação Carnaval'
Divulgação / PRF

Da Assessoria
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) lançou a Operação Carnaval 2019 à zero hora desta sextafeira (1º) em todo o país. Com
duração de seis dias, ela termina
às 23h59 de quarta-feira (6).
Entre os focos da fiscalização da PRF estão condutas irregulares como excesso
de velocidade, embriaguez ao
volante, ultrapassagens proibidas e transporte de crianças
sem o equipamento de retenção adequado (bebê-conforto,
cadeirinha ou assento de elevação, conforme a faixa etária).
Policiais rodoviários federais
que atuam em áreas administrativas irão reforçar as ações de
policiamento ostensivo.
Na saída para o feriado, o
pico do movimento deve se concentrar no final da tarde e início
da noite de sexta-feira (1º), e na
manhã de sábado (2). O retorno
deve ter um maior fluxo entre a
tarde de terça (5) e a manhã de
quarta-feira (6).
A PRF enviou ofícios às

Ações de policiamento ostensivo serão reforçadas
concessionárias de rodovias,
solicitando que eventuais obras
sejam paralisadas durante o
feriado prolongado, à exceção
daquelas emergenciais ou que
não possam ser interrompidas.
Veículos de carga com
dimensões excedentes ou peso
superior a 57 toneladas estão
impedidos de transitar em trechos de pista simples, das 16
horas às 22 horas de sexta-feira,
na manhã de sábado, das 16
horas às 22 horas de terça-feira
e na manhã de quarta-feira.
Balanço do ano passado
No Carnaval de 2018, nove

CARNAVAL 2019

SOB INVESTIGAÇÃO

PM encontra
corpo de idoso
após relato de
mau cheiro
Da Redação
Palmeira - Corpo de um
homem de 71 anos foi localizado na manhã de terça-feira
(26), em Palmeira, em estado
avançado de decomposição.
Segundo a Rádio Ipiranga,
de Palmeira, Wilson Barbato
morava sozinho no bairro Rocio
II, e só foi possível chegar ao
seu paradeiro após vizinhos
sentirem um mau cheiro vindo
do interior da residência.
Ao entrar na casa, perto
das 10h20, policiais militares
localizaram o cadáver e acionaram o Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa.
A real causa da morte só
poderá se chegar, após divulgação dos resultados de exames de necropsia, que devem
levar pelo menos 30 dias. Até
lá, só especulações.

Exame de
necropsia só sairá
em 30 dias

pessoas morreram em acidentes
nas rodovias federais do Paraná.
Outras 169 saíram feridas. A
PRF atendeu 198 acidentes no
estado.
Excesso de velocidade e
desatenção foram as principais
causas dos acidentes fatais. Dos
nove mortos no ano passado,
três eram pedestres, que foram
atropelados.
As equipes da PRF flagraram
em território paranaense, naquela
ocasião, 106 motoristas sob
efeito de bebidas alcoólicas, 637
manobras proibidas de ultrapassagem e 7,2 mil veículos acima
da velocidade máxima permitida.

Dicas para uma
viagem segura
Respeitar os limites de
velocidade, manter distância
de segurança em relação aos
outros veículos, ultrapassar
apenas quando houver plenas
condições de segurança e não
desviar a atenção do trânsito.
Estas são algumas das principais orientações da PRF para
reduzir o risco de acidentes.
A PRF também orienta os
usuários de rodovias, mesmo
antes de viagens curtas, a fazer
uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem
dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do
radiador, entre outros itens.
Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar,
na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou
com sono aumenta o risco de o
motorista cometer erros. A cada
três ou quatro horas de viagem,
é recomendável uma pausa para
descanso ou revezar a direção
do veículo.

Policiamento reforçado em Tibagi
Da Redação
Tibagi - O maior carnaval
dos Campos Gerais também terá
uma atenção especial das autoridades policiais. Em Tibagi,
durante os cinco dias de folia,
haverá policiamento nas modalidades a pé, motorizada, e da
Rondas Ostensivas Tático Móvel
(ROTAM). Eles somam-se ao

efetivo da 1ª e 3ª Companhia e
também dos pelotões da Rotam
e de Trânsito. A Operação inicia
nesta sexta e segue até a próxima terça-feira (5).
Um maior público redobra
a atenção do Batalhão para
acompanhar a movimentação
de pessoas que chegarão na
cidade. O 26º BPM está designando mais policiais para que

o Carnaval seja seguro tanto
para os foliões, quanto para os
moradores.
De acordo com a assessoria
de comunicação do 26º BPM,
os policiais estarão orientando,
prevenindo e reprimindo quaisquer ações, atos ou fatos que
possam colocar em risco a tranquilidade, a paz e a segurança
pública.

ATROPELADO EM FRENTE A HOSPITAL

Cão esperava dona morta há 8 anos

PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA

Homem com droga é
preso pela quarta vez
Tibagi - Um homem conhecido no meio policial acabou
preso pela quarta vez ao ser
abordado por policiais militares,
por volta das 21h20 de quartafeira (27). Durante busca pessoal, foi encontrada duas pedras
de crack. Questionado se possuia
mais drogas, o mesmo teria relatado que possuia uma pequena
quantidade de maconha em sua
residência. Realizada buscas foi
encontrada 1,2 gramas de substância análoga a maconha, 3,8
gramas de substância análoga a
crack, e 8,2 gramas de substância análoga a cocaína.
Na operação também foi
apreendido um aparelho celular
para identificar possíveis comparsas.

Divulgação

Pequena quantidade de
droga foi tirada de circulação
Diante dos fatos, foi dada
voz prisão ao homem que acabou
encaminhado para a delegacia
de Tibagi, junto com o entorpecente.

PRÓXIMO AO CONDOR

Motorista bêbado colide
em canteiro de rotatória
Da Redação
Em patrulhamento pelas
proximidades do Hipermercado
Condor, por volta de 21h30 de
quarta-feira (27), foi avistado
um veículo Gol atravessado em
via pública, batido no canteiro da
rotatória.
Feita a abordagem, verifi-

cou-se que o motorista estava
embriagado, o que foi aferido
após realizar o teste de etilômetro que constatou 1.50 mg/litro
de sangue.
Ele foi conduzido à 43ª DRP
para providências cabíveis, e
devido o veículo não ter condições
de rodar, foi guinchado pela PM
até a base da Guarda Municipal.

EM CARAMBEÍ

Divulgação / Site

Da Redação
Piraí do Sul - Na tarde desta
terça-feira (26), moradores de
Piraí do Sul se revoltaram com a
ação de um motorista imprudente
que na terça-feira (26), passou
em alta velocidade em frente ao
Hospital Santo Antônio, atropelando um cachorro e fugindo em
seguida.
O mais intrigante, que o
cachorro pertencia a uma andarilha que morreu há oito anos após
ficar internada nessa unidade
hospitalar. Desde o falecimento
da sua dona, ele ficava em frente
ao hospital à espera que um dia
ela retornasse.

Ponta Grossa - Nos dias
1º a 5 de março, uma série de
ações preventivas desencadeadas
pelo 1º Batalhão de Polícia Militar, ocorrerão em Ponta Grossa,
buscando garantir a segurança
durante as festividades carnavalescas, como também a tranquilidade e sossego àqueles que não
participarem da folia.
Chamada de Operação Car-

naval 2019, as ações incluirão o
reforço no policiamento ostensivo
em todas as regiões da cidade,
com enfoque ao entorno de clubes, locais de festas e de concentração popular, além de blitzes
de trânsito, operação Bafômetro
na Madrugada, arrastões e saturação de áreas, com abordagens
a pessoas e veículos, e a Patrulha do Sossego, com equipes que
atuarão inibindo e reprimindo
ocorrências destas naturezas.

Foge da abordagem e
bate carro em meio-fio
Da Redação

Cachorro pertencia a uma andarilha que tinha morrido há 8 anos
Não há informações sobre o
estado de saúde do cachorro que

teria sido levado à uma clínica de
Ponta Grossa.

Carambeí - Um motorista de
61 anos, sem habilitação, perdeu
o controle do seu carro na Rua
Girassol, centro de Carambeí,
e chocou-se com um meio-fio.
A ocorrência foi registrada por
volta das 10h20 de terça-feira
(27), após militares avistarem
um Voyage transitando sem a
placa dianteira de identificação
e iniciarem acompanhamento

tático.
Verificado os documentos do
carro, constatou-se que ele possuia pendências administrativas.
Diante da situação, o veículo foi
apreendido e foram lavrados os
autos cabíveis. O condutor também chegou a realizar o teste
do etilômetro que teria aferido
0,00mg/l. O motorista acabou
encaminhado ao cartório da
polícia militar para confecção de
termo circunstanciado.

D+
Sexta-feira, 1º a 07 de Março de 2019

Divulgação / Daniel Calvo

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 / Fabiana Guedes

Nathália Lopes de
Oliveira comemora
sua recente formatura
em Administração,
pela Universidade
Estadual de Ponta
Grossa. A colação
de grau aconteceu
noTeatro Pax, no
dia 21 de fevereiro

Divulgação

Em meio ao encanto das flores, Rapha de Souza
comemora no sábado (2), no Pessutinho, os aguardados
16 anos. Beleza que contagia e que a credencia
a ser a Garota D + da semana

Maria

Divulgação

Divulgação

Em novos
ares, agora em
São Francisco,
Robson Dalcol
e sua esposa
Juliana no Café
Doce Verão.
Empeendimento aberto
por eles nessa
quinta-feira (28),
no complexo
turístico que
leva o nome
'Convés do
Capitão'.
Sucesso!

Maria
Fernanda
Justus dos
Santos estará
festejando a
passagem de
seus lindos 15
anos, nesta
sexta feira (1º).
É filha do
casal
Jocelei e
Aldari Serafim
dos Santos
Junior.
Parabéns!

Prata da casa por vários anos, quando trabalhou na
redação do Página Um, a jornalista Edilene Ogura
concluiu na quarta-feira (27) mestrado em jornalismo.
Ela trabalhou o tema 'Estratégias e Critérios Editoriais na
cobertura noticiosa do jornalismo dos Campos Gerais, do
Paraná'. Na foto, ela divide as atenções com os professores Mário Fernandes (UMS); professora Cíntia Xavier
(UEPG) e o professor orientador Sérgio Gadini. Edilene
confessa que desde 2007, quando ingressou no
Página Um, seu desejo era fazer essa pesquisa
Divulgação / Arq. Pessoal

Rafaela Mello,
agora tecnóloga
em Radiologia
pela Faculdades
Cescage, ladeada pelo mariwdo
Cleverson e filhos
Kawany e Nicolas. A formatura
ocorreu no Clube
Verde, em Ponta
Grossa, no dia 15
de fevereiro

Divulgação / Sebastião Neto

Divulgação

Prefeito Rildo Leonardi
comanda o carnaval
de Tibagi a partir dessa
sexta-feira (1º) até
terça-feira (5), e convida
a todos para a folia

Divulgação

Domingo (3) será a vez
do ex-prefeito Reinaldo
Cardoso celebrar mais
um aniversário, em ritmo
de carnaval. Receba os
nossos parabéns!

Dr. Juvêncio Pires Terra, diretor presidente da CCR
Rodonorte, recepcionou em seu gabinete integrantes
da UMB - União Municipalista Brasileira. Na ocasião, ele
confirmou presença na reunião festiva no dia 21/03, no
restaurante La Gondola, onde o prefeito Marcelo Rangel
estará proferindo palestra. Na foto, Ubiraci Pereira
Messias, presidente eleito da UMB; o anfitrião Sebastião
Mendes; Rosimeri Mathiel, coordenadora de Comunicação da CCR Rodonorte e o jornalista Alvaro Andrade

01/03

Fabio Kubis
Gabriela Fadel Gobbo

02/03

Silvana Oliveira

03/03

Reinaldo Cardoso
(ex-prefeito de Castro)
José Altamiro Ramos
May Freitas
Marieli Cristina Kordel
Roberto
Daniel Gabriel

04/03

Sandra Helena Zattar
Cassiano Bauer Tabor
Luciana Prestes Natucci
Iran Ikeda Ribeiro de Paula

05/03

Charlene Priscila Gomes
Lucas Agem
Marlene dos Anjos Brandt
Paulo Ricardo Kugler Alves
Adriana Kazue Valenga
Angela Maria Albuquerque
Lilian Marjory Marcowicz

06/03

Josemar M. dos Santos
Marlos Junior Iank
Bruno Oliveira

07/03

Jonathan Souza
Leandro Marques
Suelem Wrobel
Pedro Bene Hurla de Barros

