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Operário
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contra o
Londrina
página 4

Castro teve
'Primeira
Marcha pelas
Mulheres'

Divulgação

PARANÁ QUER MAIS RECURSOS E QUEDA DE JUROS

Novo Plano Agrícola

Na sexta-feira (8), Dia
Internacional da Mulher,
uma comissão formada por
representantes de diferentes
instituições e movimentos
sociais realizou em Castro
a ‘Primeira Marcha pelas
Mulheres’. A ação, assim
como outras atividades realizadas para celebrar o dia
da mulher, teve apoio de
página 5
várias entidades.

Motorista
alcoolizado
tentou suicídio
após briga
página 7

Primee constrói
'Pronto
Atendimento'
em SEngÉs
página 3

em palmeira

Parede de
barracão
desaba e mata
doméstica

A Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento enviou documento ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento que propõe aumento na concessão de crédito para o agronegócio, redução nas taxas de juros para as principais linhas de financiamento do agronegócio
brasileiro e o cumprimento integral de todas as deliberações contidas no plano anual. O Plano
Agrícola e Pecuário para a safra 2019-2020 inicia no mês de junho.
Segundo o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, as propostas contidas no Plano
Agrícola e Pecuário anterior (2018/19) não foram integralmente cumpridas, faltando recursos
com juros controlados para financiar a compra de máquinas e equipamentos agrícolas. página 3

23 ANOS DE LUTA

Empresária é homenageada
Divulgação / Luana Dias

Divulgação

rosilda estava dormindo

Foi sepultada na manhã
deste domingo (10), em Castro, o corpo da doméstica
Rosilda do Carmo Lima, 38
anos, morta sob os escombros,
após parede de um barracão
desativado cair sobre o quarto
de sua casa.
Era pouco mais das 6h30
de sábado (9), quando bombeiros de Palmeira foram acionados para atender ocorrência
de desabamento na Rua XV
de Novembro, 467, fundos.
Quando chegaram ao local,
pouco pode ser feito.
Rosilda estava dormindo
quando a parede caiu.página 7

No Dia Internacional da Mulher
uma empreendedora castrense
foi homenageada pela Câmara da
Mulher Empreendedora e Gestora
de Negócios de Castro. O evento,
que rendeu à Cirlete Aparecida
Souza Oliveira o título de Empresária Destaque 2018, foi realizado
pela Câmara da Mulher, Sindicato
do Comércio Varejista de Castro
(Sindicastro) e Sistema Fecomércio, na noite da sexta-feira (8), no
página 5
Hotel Buganville.		

no domingo

Duplo homicídio
em Telêmaco

CIRLEte Oliveira recebeu homenagem da Câmara da Mulher

A violência voltou a assombrar
os moradores de Telêmaco Borba,
após registro de dois homicídios no
domingo (10). Na segunda ocorrência um homem foi alvo de pelo
menos dez tiros, além de encontradas outras dez cápsulas deflagradas
página 7
perto do corpo.

acidentes derrubaram 3 mil postes

página 4

jardim alvorada

Prefeitura
entregou
nova escola
página 5
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O fim da caixa preta do Pedágio

EDITORIAL

* Cida Borghetti

QUEM SÃO?
A redução em 30% no preço da tarifa de pedágio,
nas praças abrangidas pela CCR Rodonorte no Paraná,
é certo, vai acontecer! O Ministério Público Federal
informou que, no acordo, a concessionária reconheceu
pagamento de propinas para alterações em contratos,
de forma a beneficiar a própria Rodonorte, desde o ano
2000.
O que não foi divulgado, e isso a população também quer saber, quais políticos estão envolvidos nesse
esquema de corrupção que lesa todos nós.
A Rodonorte é responsável por 487 quilômetros de
rodovias no Paraná, com trechos das BRs 277, 376,
373, da PRC 373 e um trecho da PR-151. A concessionária também atua em 80 quilômetros de rodovias de
acesso.

Sandro A.
Carrilho
MENTIRA
Se não bastasse a atrapalhada da administração
Moacyr Fadel Junior em
anunciar a vinda do governador Carlos Massa Ratinho
para essa segunda-feira (11),
quando este nem estava no
Brasil, uma nova postagem
no facebook da Prefeitura de
Castro, ainda na sexta-feira
(8), justificava o adiamento
da assinatura da Ordem de
Serviço para início das obras
de asfalto ligando o distrito
do Socavão a cidade de Castro.

governador do Paraná Beto
Richa (PSDB), a ex-primeira-dama Fernanda Richa,
um dos filho do casal, André
Richa, e empresas da família, determinado pela 23ª
Vara Federal de Curitiba.
O bloqueio soma a ação
em que os três são réus na
Operação Integração, que
apura pagamento de propina a agentes públicos por
empresas de pedágio no
Paraná.
ARDENDO NO BOLSO
O valor representa a
soma de R$ 4,7 milhões
que o Ministério Público
Federal (MPF) afirma que
o ex-governador Beto Richa
recebeu em propinas e doações, R$ 82,5 milhões de
danos causados aos usuários dos serviços públicos.
Tem também a pena de
multa máxima que chega a
R$ 79 milhões.

MENTIRA TEM
PERNA CURTA
No novo comunicado, o
governo municipal creditava
o adiamento a um suposto
pedido do governador e do
também secretário de Infraestrutura e Logística do
Paraná, Sandro Alex. O que
mais intriga é que nem Ratinho Junior - estava no exterior até essa segunda-feira
(11) onde teve encontros
com empresas de tecnologia,
no Vale do Silício -, muito
menos Sandro Alex, sabiam
dessa agenda, o que dizer
pedirem para cancelarem.

AGÊNCIA DE RENDAS
A reportagem do Página
Um ainda vai apurar, mas
corre nos bastidores que a
Agência de Rendas de Castro está na eminência de
fechar. Em Telêmaco Borba
teria acontecido uma situação semelhante, e precisou
que forças políticas se unissem para segurar o órgão
na cidade.

R$ 166 MILHÕES
R$ 166 milhões é o
valor do bloqueio dos bens
e contas financeiras do ex-

Ao assumir o Governo do
Estado Paraná adotei uma série de
medidas para abrir a caixa preta do
Pedágio e acabar com um sistema
tarifário há muito tempo injusto e
perverso aos paranaenses.
Uma das primeiras ações foi
notificar as concessionárias de que
não haveria hipótese de renovação
ou de prorrogação dos atuais contratos que se encerram em 2021.
Em paralelo, instituí grupos
de trabalho para atuar em várias
frentes. Uma delas era para negociar com a União a nova delegação
das rodovias federais que formam
parte do Anel de Integração. Reafirmo minha convicção de que são
os paranaenses que devem decidir
qual é o melhor modelo de pedágio
que o Paraná deve ter.
Para envolver a sociedade,
realizamos audiências públicas
em todas as regiões. Recebemos
sugestões de melhorias no sistema
e das obras fundamentais para os
moradores de cada localidade.
Reforço a minha posição já conhecida: tarifas pelo menos 50 % mais
baixas e muito mais obras, em
especial, duplicações.
Na área jurídica, determinei ao
Estado que saísse do polo passivo
onde se encontrava e passasse
a ser parte ativa das ações, dos
processos e das investigações que
desvendam uma série de irregularidades e de desvios de conduta.
Em razão do que foi apurado
nas duas fases da Operação Integração afastei imediatamente todos
os servidores públicos citados e
solicitei à Justiça que o Estado
ingressasse nas ações na condição
de colaborador e parte interessada
no esclarecimento dos fatos. Estabelecemos uma força-tarefa na PGE
para auxiliar nas investigações.
Por orientação da Controladoria, fizemos uma intervenção admi-

nistrativa nos seis lotes do Anel de
Integração e chamamos oficiais
da reserva da Polícia Militar para
auxiliar na tarefa de esclarecer o
modo de funcionamento das concessionárias. Todos os dados foram
repassados para a Controladoria e
estão à disposição do Ministério
Público e do Poder Judiciário.
O próprio procurador Diogo
Castor de Mattos, que atua na
força-tarefa da Lava Jato, afirmou,
em entrevista ao jornal Gazeta
do Povo publicada no dia 26/11,
que o MPF encontrava resistência
em órgãos públicos com inconsistências e demora na entrega
das informações. De acordo com
o procurador Castor, a partir das
operações policiais e de trocas de
comando, o acesso aos dados foi
facilitado, permitindo esse tipo de
levantamento.
O acordo de leniência firmado
pelo Ministério Público Federal e
a concessionária Rodonorte que
prevê a redução das tarifas em 30%
e mais R$ 365 milhões em obras
previstas no contrato original é mais
uma etapa do processo de jogar luz
e passar a limpo essa relação não
republicana entre o poder concedente e as concessionárias de pedágio no Estado do Paraná.
Tenho a convicção de que este
é um movimento que não tem
volta. E a mudança de postura
com o protagonismo adotado pelo
Governo do Paraná, a partir da
nossa gestão, foram partes essenciais para corrigir todo o mal feito,
responsabilizar os culpados e dar
respostas à sociedade paranaense.
Sigo defendendo que o Estado
mantenha um papel ativo neste
processo.
* Cida Borghetti:
Ex-governadora
do Estado do Paraná.

Em pleno centro de Ponta Grossa, uma jovem estudante ao presenciar um cavalo buscando comida numa lixeira, procurou chamar a
atenção ligando para as autoridades. Independente da sua atitude, o
animal continuou buscando a sua refeição do dia. Com certeza, a fome
estaria grande!

RATINHO NAS CIDADES
O governador Ratinho Junior decidiu que as licitações das
novas obras que o Estado fará serão homologadas nas cidades
que vão receber os investimentos. A agenda das homologações
e das primeiras cidades que receberão as obras será definida
nos próximos dias.
SEGUNDA PONTE
Os presidentes Jair Bolsonaro (Brasil) e Mario Abdo
Benitez (Paraguai) se encontram hoje em Brasília para
acertar os últimos detalhes
do acordo para a construção da ponte que vai ligar
Foz do Iguaçu a Presidente
Franco, no Paraguai. O projeto terá recursos da Itaipu,
a obra tem custo previsto de
R$ 302,5 milhões, além de
R$ 104 milhões para a construção de uma perimetral no
lado brasileiro.
PACTO FEDERATIVO
O ministro Paulo Guedes (Fazenda) adiantou que
o governo vai apresentar no
Senado a proposta do novo
Pacto Federativo que prevê
a antecipação de receitas aos
estados e municípios. "Eles
estão devendo para o funcionalismo, fornecedores, não
estão pagando dívidas. Está
caótico o quadro financeiro
de Estados e municípios", diz
Guedes.
SEM CHORO, NEM VELA
"O presidente é muito
claro com todos no governo.
Qualquer um que seja pego
com a boca na botija, em
crime de corrupção, não fica
no governo. Com Bolsonaro,
não tem choro, nem vela.
Qualquer que seja pego em
ato de corrupção, terá como
destino a porta da rua" - da
deputada Joice Halsselmann
(PSL-SP), líder do governo
no Congresso.
MAIS FRANGO
O Paraná se prepara
para modernizar a produção
de frango e carne vermelha
para abrir novos mercados
no Oriente Médio e Europa
Oriental. O Estado vai
ampliar a oferta de frigoríficos capazes de abater frango
no modelo halal, que respeita
o ritual muçulmano, e deve
começar a enviar gado vivo
ao Oriente a partir do Porto
de Paranaguá.
PLANO DE CUSTEIO
O ex-prefeito de Bandeirantes, Celso Silva,
assumiu a Diretoria Administrativa da Paranaprevidência. “A nova diretoria
terá o desafio de criar um
novo plano de custeio na
Paranaprevidência”, diz.

ISONOMIA
Na Reforma da Previdência, o deputado Luciano
Ducci (PSB) diz que defenderá que os guardas municipais tenham as mesmas
regras de aposentadoria das
polícias civil, federal e rodoviária federal. "Vou votar em
uma reforma que não faça
distinção entre as polícias e
que não prejudique os idosos
e os trabalhadores rurais".
CONCURSO
As prefeituras de Curitiba
e Londrina abriram concurso
público para 140 vagas para
níveis médio e superior. As
inscrições podem ser feitas
até 21 de março (Curitiba)
e 5 de abril (Londrina).
CAPAL
Neste final de semana, a
Capal (Cooperativa Agroindustrial) fechou seu balanço
e apresentou um faturamento de R$ 1,4 bilhão em
2018, crescimento de 18%
comparado ao ano anterior.
A cooperativa tem três mil
cooperados em 80 cidades
do Paraná e São Paulo, 15
unidades e cinco indústrias
em parceria com as cooperativas Frísia e Castrolanda.
PRONOROESTE
O deputado Ricardo
Barros (PP) quer criar um
programa de recuperação
e manutenção de solos no
Noroeste. A ideia é atualizar
o ProNoroeste executado na
década de 70 que atendeu
125 cidades na região do
Arenito Caiuá. Barros aposta
na ligação do ministro do
Desenvolvimento Regional,
Gustavo Canuto, que é de
Paranavaí, para conseguir
recursos federais.
CONCURSO PM
O próximo concurso
público da Polícia Militar deverá abrir quatro mil
vagas. A informação foi passada ao deputado Soldado
Fruet (Pros) pelo comandante-geral da PM, coronel Péricles de Matos. “O
comandante está pedindo
abertura de um concurso
para quatro mil novos policiais, duas mil são consideradas urgentes”.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba

26/02 - Dia do Bibliotecário
27/02 - Dia do Conservacionismo
28/02 - Dia do Vendedor de Livros / Dia dos Animais
Dia Nacional da Poesia

Não deixe de ler! www.paginaum.com
ASSINATURA
R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00

OUTRAS LOCALIDADES
Mensal:
Semestral:
Anual:

R$ 40,00
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).

Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
12/03

Clima

Temperatura

Umidade

27 ºC
19 ºC

94%
95%

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

Quarta
13/03

29

ºC

18 ºC

96%
96%

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

Quinta
14/03

25 ºC
18 ºC

94%
94%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 11/03/2019
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NOVO PLANO AGRÍCOLA

PR quer mais recursos e queda de juros
Divulgação

Documento
tem sugestões
para reduzir
burocracia
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Agricultura e Abastecimento
enviou documento ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que propõe aumento
na concessão de crédito para o
agronegócio, redução nas taxas
de juros para as principais linhas
de financiamento do agronegócio brasileiro e o cumprimento
integral de todas as deliberações
contidas no plano anual. O Plano
Agrícola e Pecuário para a safra
2019-2020 inicia no mês de
junho.
Segundo o secretário da
Agricultura, Norberto Ortigara,
as propostas contidas no Plano
Agrícola e Pecuário anterior
(2018/19) não foram integralmente cumpridas, faltando recursos com juros controlados para
financiar a compra de máquinas e
equipamentos agrícolas.
Conforme determinação do
governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o documento contém
sugestões para reduzir a burocracia na concessão de crédito
rural, assim como solicita a disponibilidade integral do volume
de recursos anunciado. Desde
a safra 2017/18, uma série de
resoluções do Conselho Monetário Nacional vem reduzindo significativamente a oferta de recursos
controlados, via crédito rural.
O documento foi elaborado,
em forma conjunta, pela Secre-

EM SENGÉS

Primee
constrói Pronto
Atendimento
Da Assessoria
Nesse mês de agosto, um
grande sonho dos 18 mil moradores de Sengés será realizado.
A pequena cidade do interior
paranaense ganhará seu primeiro
Pronto Atendimento 24 Horas.
O projeto e construção do novo
espaço é reponsabilidade da
curitibana Primee – Soluções
em Engenharia, vencedora do
processo de licitação.
Com quase 1.000 m²,
o Pronto Atendimento contará com uma ampla recepção
e diversos consultórios, que
serão utilizados por especialistas das mais variadas áreas da
medicina, entre eles clínicos
geral e ginecologistas. Além
disso, o espaço, que receberá
um investimento total de R$
2.591.000,00, terá sala de
raio-x, espaço para observação
de pacientes, quartos e equipamentos de ponta para agilizar o
atendimento e diagnósticos.
Segundo o prefeito de Sengés, Nelson Pezinho, o impacto
do Pronto Atendimento será
de grande relevância para toda
Sengés. “Com certeza uma conquista histórica para o município. Nossa saúde vai dar mais
um grande salto, melhorando
a vida de muitas famílias, porque isso é o mais importante”,
comemora.
“Para a Primee é muito
prazeroso se envolver com
uma obra que vai mudar a vida
de milhares de pessoas. É um
sonho antigo da população que
está saindo do papel com muita
excelência. Saúde é um assunto
muito sério, que merece ser tratado com muito carinho. Temos
certeza que o Ponto Atendimento vai representar um marco
na história do município”, completa Ezequiel Fernandes, diretor da Primee – Soluções em
Engenharia.

No documento enviado, aumento da concessão de crédito para o agronegócio e redução nas taxas
taria da Agricultura, Organização
das Cooperativas do Estado do
Paraná (Ocepar), e Federação da
Agricultura do Estado do Paraná
(Faep).
O envio das propostas dos
Estados à Secretaria de Política
Agrícola do Ministério acontece
todo o ano e o Paraná tem como
objetivo o fortalecimento do agronegócio como mola propulsora do
desenvolvimento econômico em
todo o País, como já vem acontecendo.
Recursos
O documento atual propõe
uma oferta de R$ 220 bilhões
para o crédito rural em todo o
País, sendo R$ 170 bilhões para
custeio e R$ 50 bilhões para
investimentos.
Esse valor representa um
aumento de 13,2% em relação ao
ano passado, quando o governo
disponibilizou R$ 194,37 bilhões
para o agronegócio brasileiro. O
documento propõe ainda a redução de meio ponto percentual nas
taxas de juros, sendo de 6% para
5,5% aos médios produtores e

de 7% para 6,5% para os demais
produtores.
Segundo o secretário da
Agricultura, o Paraná é um dos
estados líderes no Agronegócio,
sendo o principal produtor de
trigo e carne de frango do País,
o segundo maior produtor de
milho e soja e terceiro maior produtor de suínos e leite, produtos
que impulsionam a produção de
alimentos para o abastecimento
interno da população brasileira
e também trazem divisas ao País
com a exportação desses produtos.
Ortigara esclarece que com os
recursos do crédito rural, o produtor evita captar recursos junto
ao mercado financeiro, fornecedores de insumos e agentes de
mercado em geral, onde irá pagar
juros e encargos elevados.
São setores que cresceram
graças ao apoio das linhas de
financiamento do Crédito Rural e
hoje estão gerando empregos no
campo e renda aos agricultores e
desenvolvimento aos municípios,
diz o secretário da Agricultura.
De acordo com o Departa-

mento de Economia Rural, que
pesquisa o Valor Bruto da Produção (VBP) Agropecuária, que é o
faturamento bruto no campo, nos
últimos 10 anos o teve um crescimento médio de 2,5% ao ano,
com crescimento real de 28% no
período 2008 a 2017.
O VBP (da agropecuária)
do Estado passou de R$ 66,4
bilhões, em 2008, para R$ 85,3
bilhões, em termos reais, em
2017, ou seja, descontada a inflação no período.
Propostas
Geralmente o Paraná capta
entre 10% e 15% do crédito
rural previsto para todo o País. O
documento propõe a disponibilidade de R$ 162 bilhões para o
crédito de custeio da safra, com
taxa de juros de 5,5% ano para
médios produtores e 6,5% para
os demais produtores. E que o
limite de contratação por produtor, junto ao agente financeiro,
aumento dos atuais R$ 3 milhões
para R$ 4 milhões por safra.
Para comercialização da safra,
o documento propõe um crédito

ATRASO DE ENVIO DE DADOS

Tribunal de Contas do PR multa
secretário de Meio Ambiente
O Tribunal de Contas do
Estado do Paraná multou o
titular da Secretaria Estadual
do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Sema), Antonio Carlos Bonetti, em razão do atraso
no envio de dados ao Sistema
Estadual de Informações-Captação Eletrônica de Dados (SEICED) do TCE-PR.
A decisão foi tomada no processo em que os conselheiros
julgaram regulares com ressalva
as contas de 2017 da Sema. O
gestor foi multado em 30 vezes o
valor da Unidade Padrão Fiscal
do Paraná (UPF-PR), que vale
R$ 102,05 em março. A sanção
corresponde a R$ 3.061,50
para pagamento neste mês.
A Coordenadoria de Gestão
Estadual (CGE) do TCE-PR,

responsável pela instrução do
processo, afirmou que o envio
dos dados do terceiro quadrimestre de 2017 foi concluído
140 dias após o prazo fixado
pelo Tribunal. Assim, a unidade
técnica opinou pela aplicação de
multa ao secretário
O Ministério Público de Contas (MPC-PR) concordou com a
CGE quanto à regularidade com
ressalva das contas de 2017 da
Sema. O órgão ministerial também levou em consideração os
apontamentos da Quarta Inspetoria de Controle Externo (4ª
ICE) do TCE-PR para sugerir a
recomendação de que a secretaria tome providências em relação
à elaboração e ao cumprimento
de políticas públicas referentes à
gestão de resíduos sólidos.

O relator do processo, conselheiro Artagão de Mattos
Leão, afirmou que, realmente, a
Sema encaminhou com atraso as
remessas de dados dos módulos
Licitação, Contratos e Controle
Interno ao SEI-CED no terceiro
quadrimestre de 2017. Assim,
ele aplicou ao responsável a
sanção prevista no artigo 87,
IIII, da Lei Complementar nº
113/2005 (Lei Orgânica do
TCE-PR).
Os conselheiros aprovaram
por unanimidade o voto do relator, na sessão do Tribunal Pleno
de 13 de fevereiro. Eles recomendaram à Sema que aprimore
a condução do planejamento e
acompanhamento da execução
de programas e ações estaduais
de gestão de resíduos sólidos.

de R$ 3 bilhões nas operações
de escoamento da produção,
sendo R$ 2 bilhões em Aquisições do Governo Federal (AGF),
que são as compras de alimentos
pelo governo federal, e mais R$ 1
bilhão em linhas de crédito como
Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) e Prêmio Equalizador
Pago ao Produtor Rural (Pepro),
que facilitam o escoamento da
produção.
Ainda nas compras do
governo, o documento sugere a
ampliação na política de garantia
de preços mínimos, que é o que
garante a rentabilidade ao produtor em caso de perda de safra por
excesso de produção no mercado
ou por problemas de clima.
O ajuste prevê a ampliação
do preço mínimo do milho, café,
feijão e trigo. A proposta sugere
aumento de R$ 21,62 para R$
24,09 para a saca de 60 quilos de milho: o aumento de R$
341,21 para R$ 436,20 para a
saca de 60 quilos de café arábica;
o aumento de R$ 85,50 para R$
95,76 a saca de 60 quilos de
feijão carioca; o aumento de R$
77,48 para R$ 95,30 a saca de
feijão preto, e o aumento de R$
36,17 para R$ 48,02 a saca de
60 quilos de trigo.
O documento sugere ainda
ampliação das linhas de crédito,
a juros controlados, para financiar
investimentos como Moderagro
(modernização da agricultura),
Moderfrota (Modernização de
Tratores e Colhedoras Agrícolas),
Moderinfra (Incentivo à Irrigação
e Ambiente Protegido), Inovagro
(Inovação Tecnológica), Construção de Armazéns e outras.
Agricultura familiar
O documento ainda contém
propostas de políticas para a Agri-

cultura Familiar, com aumento da
disponibilidade de recursos de R$
30 bilhões para R$ 32 bilhões.
Sugere-se que no enquadramento
do agricultor familiar para efeito
de financiamento da lavoura
aumente a exigência de renda
anual dos atuais R$ 415 mil para
R$ 500 mil.
O documento propõe também
uma simplificação das linhas de
Pronaf Investimentos para uma
única linha de financiamento,
abrangendo todos os itens financiados de todas as linhas existentes, contratada à taxa de 2,5%
ao ano. Para o Pronaf Mais Alimento, sugere-se que se amplie o
limite de crédito de investimento
de R$ 330 mil para R$ 700 mil
por tomador para projetos de avicultura, suinocultura, fruticultura,
aquicultura, carcinicultura.
Porpõe ainda a possibilidade
de concessão de Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP) para
CNPJs de entrepostos de cooperativas, de forma a beneficiar
regiões de atuação das cooperativas com foco predominante na
agricultura familiar. E também
conceder a DAP jurídica às cooperativas que tiverem seu quadro
de associados composto por 50%
mais 1 de agricultores atendiedos
pelo Pronaf.
Com relação ao Programa
Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel, propõe-se ajustar a
legislação vigente, de forma a
permitir que as cooperativas agrícolas comercializem a produção
dos cooperados que possuam
a DAP – pessoa física – diretamente às indústrias de biodiesel.
Com isso, os produtores do Pronaf terão acesso aos benefícios
previstos na legislação para quem
participa do Programa Selo Combustível Social.

Clientes da Caixa já
podem antecipar IRPF
A Caixa abriu a linha de crédito
que permite a antecipação da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2018/2019.
O empréstimo pode ser solicitado
pelos clientes pessoa física que
enviarem a declaração deste ano
à Receita Federal e indicarem a
Caixa como instituição financeira
para receber a restituição.
A linha de crédito tem taxa de
juros a partir de 2,10% ao mês. O
valor liberado já prevê o desconto
dos juros, que são cobrados apenas na liquidação do empréstimo.
O pagamento do empréstimo é
debitado em conta corrente, no
momento em que for creditada
a restituição, ou no dia 30 de
dezembro de 2019.
O limite de crédito disponibilizado ao cliente é de até 75%
do valor da restituição previsto na
declaração do IRPF 2018/2019.
Caso o valor da restituição seja

superior ao valor da operação, a
diferença permanece na conta do
cliente, sendo debitado apenas o
valor contratado.
Para o vice-presidente de Produtos de Varejo da Caixa, Julio
Volpp, "a linha de crédito é uma
excelente opção para os clientes que precisam de um recurso
imediato para qualquer finalidade
(...)", comentou.
Como contratar
O interessado em contratar
a linha de crédito deve se dirigir
à agência em que possui conta e
apresentar o recibo de entrega da
declaração do IRPF 2018/2019,
com a indicação da Caixa como
banco para recebimento da restituição. O cliente deve apresentar ainda documentos pessoais e
comprovante de residência, sendo
necessário ter conta corrente na
CAIXA.
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NESTA SEGUNDA-FEIRA, OPERÁRIO VENCEU O PRUDENTÓPOLIS EM JOGO-TREINO

Londrina arranca empate do Fantasma
Divulgação / José Tramontin

Após sair em
vantagem
Operário
sede empate
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário empatou com o Londrina, na tarde deste domingo
(10), pela primeira rodada da
Taça Dirceu Krüger, do Campeonato Paranaense. A partida
aconteceu no Estádio Germano
Krüger e terminou 1 a 1.
Já no dia seguinte ao empate,
o Fantasma realizou jogo-treino
contra o Prudentópolis na tarde
de segunda-feira (11). A partida
aconteceu no Estádio Joaquim de
Paula Xavier – Clube Guarani, e
o alvinegro venceu por 3 a 0.
Frente ao Londrina
Os gols do jogo foram
marcados na primeira etapa.
O alvinegro abriu o placar aos

Mesmo jogando para vencer, Operário saiu com o empate

oito minutos, quando Robinho
cobrou escanteio e Sosa balançou as redes. O time visitante
empatou aos 25 minutos, com
gol de Anderson Oliveira.
O Fantasma iniciou a partida
com Simão, Pedrinho, Alisson,

Sosa, Peixoto, Chicão, Serginho Paulista, Cleyton, Robinho,
Rafinha e Schumacher. Ainda no
primeiro tempo, Schumacher
deu lugar a Lucas Batatnha. No
segundo tempo, entraram Quirino e Eduardo para saída de

Rafinha e Robinho.
Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão falou sobre
o jogo. “O primeiro tempo foi
muito bom. Infelizmente, perdemos nosso jogador de referência
e a equipe demorou um pouco

EXAMES DO EJA

Pré-inscrições terminam nessa semana
Divulgação

Da Assessoria
Terminam nesta quarta-feira
(13) as pré-inscrições para os
Exames da Educação de Jovens
e Adultos (EJA) Online 2019,
da Secretaria de Estado da Educação. A oportunidade é gratuita
e voltada para qualquer pessoa,
maior de 15 anos, que deseja
retomar seus estudos e obter
uma certificação no Ensino Fundamental.
Eles são feitos em duas etapas diferentes, abordando as
oito disciplinas do Ensino Fundamental Fase II (6º ao 9º ano).
O participante que obtiver nota
igual ou superior a 6,0 em todas
as provas poderá solicitar sua
certificação no Ensino Fundamental, ou Declaração de Proficiência somente nas disciplinas
em que obteve média.
Edital
Interessados devem ler atentamente o edital n.º 06/2019
– GS/SEED, com todas as informações sobre os Exames da EJA
Online, imprimir e preencher o
Requerimento de Pré-Inscrição
(anexo IV do edital), e então
procurar um dos 272 estabelecimentos de ensino credenciados, levando original e fotocópia
de documento de identificação
para a pré-inscrição.

Palmeira - A Secretaria Municipal de Educação preparou atividade especial para o desfile de
aniversário de Palmeira, que acontece em 7 de abril. A população
poderá participar do desfile respondendo a seguinte questão: “O que
você desejaria a Palmeira nesse seu
aniversário de 200 anos?”.
Para participar basta entrar
no site da Prefeitura de Palmeira (www.palmeira.pr.gov.br)
e acessar o campo “O que você
desejaria a Palmeira nesse seu
aniversário de 200 anos?”, localizado na lateral direita da página.
Na sequência basta preencher o
seu nome, escrever a mensagem e
clicar em ‘enviar’. Também é possível acessar o formulário através
do link https://goo.gl/n4sxEX.
As melhores mensagens serão
selecionadas para uma atividade
dentro da programação.

Exames online
Os Exames da EJA Online são
uma oportunidade de certificação
por meio de provas e uma redação. Em vez de frequentar uma
sala de aula, como na EJA regular, nos Exames da EJA Online
o participante estuda por conta
própria, e, na data definida, vai
até a escola estadual em que se
inscreveu e responde a provas
de múltipla escolha diretamente
em um computador do laboratório de informática da instituição
(somente a Redação é feita em
uma folha de papel própria).
Os Exames são voltados
principalmente para pessoas
que não possuem condições
para frequentar a sala de aula,
por motivos profissionais ou
pessoais, e para quem precisa
concluir apenas uma ou duas
disciplinas para obter certificação no Ensino Fundamental ou
Ensino Médio.

Oportunidade é gratuita e voltada para qualquer pessoa
A lista completa de escolas
que participam dos Exames da
EJA Online está disponível em
www.educacao.pr.gov.br/eja.
As escolas publicarão uma
lista de candidatos cuja pré-inscrição foi homologada ao menos
duas semanas antes dos Exames,
período em que os interessados
devem ir até a escola retirar seu
comprovante de inscrição, que
deverá ser apresentado no dia
das provas.

um professor no local. Elas têm
duração de 1h30, exceto pela de
Língua Portuguesa e Redação,
que dura 2 horas.
Endenda
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Básica destinada a jovens
e adultos que não puderam efetuar seus estudos na idade certa.
Ela é ofertada na rede estadual a
toda pessoa que deseja voltar à
sala de aula para obter sua certificação do Ensino Fundamental
ou do Ensino Médio, com metodologia e materiais didáticos
específicos para melhor atender
a esse público.
O aluno constrói sua grade
curricular da maneira que for

Provas
As provas são aplicadas ao
longo do dia em computadores
dos laboratórios de informática
das escolas credenciadas, exceto
pela redação, que é escrita em
uma folha própria e corrigida por

200 ANOS DE PALMEIRA

População
poderá opinar
sobre aniversário

mais adequada, podendo se
matricular em até quatro disciplinas de cada vez. O Ensino
Fundamental pode ser concluído
em, no mínimo, dois anos e o
Ensino Médio em, no mínimo,
um ano e meio. A matrícula e as
aulas são totalmente gratuitas e
o estudante também tem direito
à alimentação escolar fornecida
pelo Governo do Paraná.

NOS 147 ANOS DE TIBAGI

Futebol com famosos da bola e
inaugurações serão ponto alto
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura
Municipal está organizando
uma programação especial
para comemorar os 147 anos
do município, na próxima
segunda-feira (18).
Os eventos começam já no
domingo (17) com a inauguração do Estádio Homero de
Melo, que contará com torneio
de vôlei de areia e society veterano já partir das 9 horas. Às
14h30 acontece o descerramento de placa pelas autoridades do município e em seguida
começa mais uma partida de
futebol entre times dos exjogadores da seleção brasileira
Veloso e Viola, com a partici-

pação do árbitro Margarida.
Grande atração que espera
receber pelo menos 3 mil pessoas no novo estádio.
Na segunda(18), dia do
aniversário da cidade, às 9
hors, tem Hora Cívica na
Praça Leopoldo Mercer e a
tradicional pescaria no Parque do Risseti, a partir das 13
horas.
As atividades serão retomadas partir do dia 21, com
brinquedos infláveis para as
crianças em São Bento a partir das 8 horas e Hora Cívica
às 13 horas, tudo na escola
municipal. No dia 22, a brincadeira será em Caetano
Mendes, a partir das 8 horas e
com Hora Cívica, a partir das

Veloso, Viola e o
árbitro Margarida
serão atrações
13 horas, também na escola.
No dia 23 o executivo inaugura a Capela Mortuária em
Caetano Mendes às 10 horas
e logo mais, às 13 horas, terá
parque inflável para as crianças, na Praça Edmundo Mercer, na cidade. A programação
encerra-se no dia 24 com a
inauguração do projeto Meu
Campinho, na Praça 18 de
Março, a partir das 9 horas,
com torneio de futebol Society
para as crianças.

para se adaptar à nova formação, com um jogador mais solto
na frente. Acredito que o ritmo
do segundo tempo caiu não só
do Operário, mas do Londrina
também. A gente criou situações, tivemos jogadas pelo lado
direito e pelo lado esquerdo,
cruzamentos, jogadas individuais
naquele confronto que a gente
vinha cobrando dos atletas. É um
resultado que nós não queríamos,
esperávamos a vitória, jogamos
para vencer. Agora, vamos buscar pontos fora de casa”.
O Operário volta a jogar pela
Taça Dirceu Krüger no próximo
domingo (17) contra o Toledo, às
16h, no Estádio 14 de Dezembro. Nesta segunda-feira (11), o
alvinegro faz um jogo-treino contra o Prudentópolis, às 16 horas,
no Clube Guarani.
100 jogos pelo Fantasma
O zagueiro Sosa, que marcou
o gol da equipe na partida deste
domingo, atingiu a marca de 100
jogos oficiais vestindo a camisa
alvinegra. O atleta está no clube

desde 2015 e participou dos
títulos de Campeão Paranaense
2015, Campeão Brasileiro da
Série D 2017, Campeão Paranaense da Segunda Divisão
2018 e Campeão Brasileiro da
Série C 2018.
Ações Família Alvinegra
Por meio da Família Alvinegra – Divisão de Projetos Sociais,
o Operário lançou a campanha
Cartão Vermelho para a Violência
contra a Mulher. Integrantes do
Núcleo Maria da Penha da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(NUMAPE-UEPG) distribuíram
panfletos com informações sobre
como denunciar a violência contra
a mulher. Uma faixa com dados
de denúncias em Ponta Grossa
também foi exibida antes do início e durante o intervalo do jogo.
Outras ações também serão realizadas durante o mês de março.
Além do lançamento da campanha, o Fantasma também recebeu no Estádio Germano Krüger
os idosos e funcionários do Asilo
Paulo Tarso.

COPEL EM 2018

Acidentes de carro no PR
derrubaram 3 mil postes
Da Assessoria
A Copel contabilizou 3.105
postes danificados por acidentes de carro no Paraná em 2018
– são 8,5 ao dia. Em janeiro e
fevereiro de 2019 foram 462,
média de 7,8 diários. Apesar
da queda nessa análise prévia,
a quantidade continua alta. A
maior parte dos acidentes acontece em fins de semana devido à
combinação de álcool e direção.
Os cinco municípios em que
mais bateram em poste no ano
passado foram Curitiba (359),
Londrina (190), Maringá (154),
Ponta Grossa (114) e Cascavel
(99). O custo médio de reparo
chegou a R$ 2,9 mil por poste,
um total de R$ 9 milhões.
Quando outros equipamentos
são danificados, como chaves ou
transformadores, o valor pode
chegar a R$ 30 mil reais por
estrutura.
A responsabilidade de pagar
o prejuízo é do motorista que
provocou o acidente, o que não
funciona em todos os casos, pois

muitas pessoas fogem do local,
fazendo com que a Copel não
consiga identificar o devedor.
Ainda em 2018, a porcentagem
do valor ressarcido pela Copel
foi de R$ 16,6% em relação ao
total gasto. Nos dois primeiros
meses de 2019, índice está em
9,26%.
Os endereços campeões de
acidentes deste tipo foram a
esquina da Rua Pastor Antônio
Polito com a Carlos de Laet, no
bairro Boqueirão, em Curitiba,
com três postes abalroados em
2018. Em segundo lugar ficou
a rodovia Carlos João Strass
(PR-545), na região de Cinco
Conjuntos, em Londrina. Em
terceiro, está a Avenida Cândido
Hartman, sentido Santa Felicidade, pouco depois da rotatória
do Parque Barigui, na Capital.
O maior transtorno para
a população é ficar sem energia elétrica durante o tempo de
reparo destes postes, o que dura
em média quatro horas, mas
dependendo da complexidade do
trabalho pode durar bem mais.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Saúde ministra aula inaugural
Da Assessoria
O Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial do
Paraná (Senac-PR) realizou
hoje a aula inaugural para alunos
dos cursos técnicos profissionalizantes. O vice-governador
Darci Piana e o secretário de
Estado da Saúde, Beto Preto,
participaram do evento.
Do total de cursos ofertados
pela instituição, 81% são da
área da saúde. A aula inaugural
foi ministrada pela superintendente da Secretaria da Saúde,
Maria Goretti David Lopes, que
é enfermeira por formação.
O secretário destacou a
importância do Senac na formação dos alunos. “Todos que
passam por esta instituição
saem formados com maestria.
A maioria dos cursos são relacionados à área da saúde e, por
isso, precisamos fortalecer cada
vez mais esta importante parceria”, disse ele. Darci Piana
também enfatizou a equalidade
da formação e falou sobre as
mudanças que o mercado de
trabalho vem passando. “Muitas profissões que temos hoje
não existirão mais em 10 anos.

Por esta razão, precisamos
estar sempre em dia com a tecnologia e com as novidades que
vão surgindo”, afirmou.
Fortalecimento
Na aula inaugural, Maria
Goretti David Lopes, ressaltou
a importância do ensino técnico
para o desenvolvimento profissional e fez uma análise do
processo de educação e de cidadania. “Os cursos profissionalizantes contribuem muito com o
fortalecimento do Sistema Único
de Saúde”, disse ela.
Maria Goretti lembrou que
no Paraná atuam mais de 50 mil
técnicos de enfermagem e que
ainda existe um amplo espaço
a ser conquistado. “A formação
no Senac é uma excelente oportunidade. O estudante pode
atuar tanto no serviço público
quanto na iniciativa privada”,
disse ela.
As aulas começam nesta terça-feira (12) em todo o Estado.
São 47 novas turmas. Somente
na área da saúde são 14 turmas de técnicos e mais uma de
especialização. O curso de Técnico de Enfermagem começará
a 100ª turma no Paraná.
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23 ANOS DE LUTA

Empresária castrense é homenageada
Divulgação / Luana Dias

Cirlete Oliveira
recebeu o
título de
Empresária
Destaque 2018

No Dia Internacional da
Mulher uma empreendedora
castrense foi homenageada pela
Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios
de Castro. O evento, que rendeu à Cirlete Aparecida Souza
Oliveira o título de Empresária
Destaque 2018, foi realizado
pela Câmara da Mulher, Sindicato do Comércio Varejista de
Castro (Sindicastro) e Sistema
Fecomércio, na noite da sextafeira (8), no Hotel Buganville.
Iniciado com a apresentação
da história e trajetória empreendedora de Cirlete, a homenagem
também contou com a fala de
Ari Faria Bittencourt, presidente

Divulgação / Luana Dias

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Cirlete Aparecida
Souza Oliveira

Festa marcou a homenagem a empreendedora destaque

em exercício do Sistema Fecomercio. Ele lembrou que atualmente fala-se muito em direitos
iguais para homens e mulheres,
porém, que ainda existe grande
diferença salarial entre ambos.
Jose Marioli Simão, presidente
do Sindicastro, também fez
uso da palavra parabenizando a
empresária e citando seu esforço

para chegar onde chegou, após
ter inaugurado sua loja Cia do
Fio, no ano de 1996.
A presidente da Câmara da
Mulher de Castro, Jocimara de
Oliveira Van Mierlo também se
pronunciou, lembrando a crescente participação e presença da
mulher no setor dos negócios,
“gerando emprego e renda”,

destacou ela.
Após a cerimônia, a homenageada conversou com a reportagem. Cirlete afirmou que ficou
muito feliz e honrada com o
reconhecimento. “São 23 anos
de luta, não só de ter aberto a
minha loja, que era um sonho
de infância, mas também de ter
realizado um sonho, por isso

JARDIM ALVORADA

Prefeitura inaugurou nova escola
Divulgação

Portal Prefeitura
O prefeito Moacyr Fadel
Junior e a secretária municipal
de Educação, Rejane de Paula
Nocera, inauguraram na sextafeira (8) a Escola Municipal Professora Marilda da Fonseca Fadel,
no Jardim Alvorada. A solenidade
contou com a presença de pais,
professores, alunos, convidados
e ainda com apresentações culturais.
A diretora da escola, Rosineia
Aparecida de Oliveira, destacou
o compromisso da administração
com a educação "Estamos muito
felizes com a nova escola que facilita para os alunos que moram no
bairro e que não precisam mais
se deslocar para outros lugares.
Agradecemos o empenho da
administração", disse.
A secretária municipal de
Educação, Rejane de Paula
Nocera, destacou que a construção da escola vai beneficiar toda
a comunidade.
Estrutura
Construída com recursos
próprios, o prédio com 1233

Castro teve a 'Primeira Marcha
pelas Mulheres' e outras ações
ESPECIAL

metros quadrados tem capacidade para atender mais de 400
alunos do ensino fundamental e
da Educação Infantil para crianças com idade de quatro e cinco
anos. Atualmente, 253 alunos
frequentam a escola. O prédio
tem dez salas de aula, secretaria, biblioteca, cozinha, refeitório
coberto, seis banheiros, sendo
dois para portadores de deficiência, sala de informática, sala
de professores, sala de orientação e xerox, e ainda depósito
de alimentos, almoxarifado e
vestiário. O investimento na
obra foi de R$ 1,4 milhão com
recursos próprios. Em breve a
escola ganhará um bloco para a

educação infantil e um refeitório
anexo à escola.
Homenagem
E escola do Jardim Alvorada
recebeu o nome da professora
Marilda da Fonseca Fadel. A professora nasceu em 28 de outubro
de 1935 em Castro. Em 1959
casou com Moacyr Elias Fadel e
dessa união nasceram os filhos
Mauricio, Katiba, Cristiane e
Moacyr Elias Fadel Júnior.
Como professora, trabalhou
durante vários anos no Colégio
Estadual Amanda Carneiro de
Mello. Mulher de muita fé, praticava a caridade e era muito ativa
na igreja.

Sobre o evento
Também falaram com a
reportagem a presidente da
Câmara da Mulher de Castro,
Jocimara de Oliveira Van Mierlo
e a supervisora estadual das
Câmaras da Mulher do Paraná,

DIA DA MULHER

LUANA DIAS

Escola é entregue com discursos e promessas

me sinto muito feliz e também
emocionada, afinal estou tendo
a oportunidade de representar
a mulher empreendedora neste
dia especial, e ainda, ao lado da
minha família”, ressaltou.

Claudia Regina Colpi. Elas
explicaram que o evento que
homenageia mulheres empreendedoras do estado tem a
ver com a sensibilidade que a
Fecomércio tem em valorizar
o empreendimento feminino,
e tem como objetivo mostrar a
importância das empresárias no
comércio.
Jocimara explicou ainda
sobre o processo de escolha da
homenageada, a cada ano. “Na
Câmara é feita a indicação do
nome da empresária, e antes de
esse nome ser divulgado, é realizada uma análise para sabermos se a pessoa atende aos
requisitos necessários para ser
reconhecida com o título. Entre
os requisitos estão o histórico
da pessoa no comércio local e
sua contribuição para com o
desenvolvimento do município,
além da participação efetiva
junto à Câmara da Mulher”,
destacou. “O prêmio é uma
forma de mostrarmos que a luta
de cada uma delas e sua dedicação à carreira valem a pena,
além disso, também serve de
inspiração a outras mulheres”,
finalizou Claudia Regina Colpi.

PARA PÁGINA

Divulgação / Luana Dias

UM

Na sexta-feira (8), Dia
Internacional da Mulher,
uma comissão formada por
representantes de diferentes
instituições e movimentos
sociais realizou em Castro
a ‘Primeira Marcha pelas
Mulheres’. A ação, assim
como outras atividades realizadas para celebrar o dia da
mulher, contou com o apoio
e participação da APP Sindicato, Coletivo Îasy, Mulheres
Agricultoras do Movimento
de Trabalhadores Sem Terra
(MST) do município, Quilombolas, ativistas do Movimento Trans e participantes
do movimento Marcha Mundial das Mulheres.
A programação da sextafeira iniciou logo pela manhã,
com a distribuição de panfletos na Rua Dr Jorge Xavier da
Silva, onde foram entregues,
principalmente às mulheres
que transitaram pela avenida,
material informativo sobre os
direitos da mulher, saúde e
Lei Maria da Penha. Após,
foram colados cartazes nos
tapumes, em frente à loja
Americanas, formando um
mural com informações do
Coletivo, APP e sites governamentais que falam sobre a
violência contra a mulher e
outras situações vividas por
elas no dia a dia.
A tarde houve concentração na Praça Pedro Kaled,
de onde saiu a passeata.
No local, inicialmente houve
alguns discursos, a começar
pelo da professora e dirigente
do Núcleo Sindical da APP
de Ponta Grossa, Rosangela
de Anhaia. Ela explicou que
um dos objetivos do ato é
o início dos esforços para
a criação de um Conselho
Municipal da Mulher no município. “Já era para termos um
Conselho Municipal aqui”,
destacou. Rosangela também
afirmou que irá, juntamente
com outras mulheres, buscar
apoio para a instituição do
Conselho.
Wanda Kava, que é inte-

Discursos e distribuição de panfletos marcou a data
grante do Coletivo Îasy também fez uso da palavra. Ela
lembrou que a passeata também estava sendo realizada
para falar dos direitos das
mulheres, que “muitas vezes
não tem voz e nem vez”, ressaltou. Presente na Marcha,
o vereador Maurício Kusdra
também se manifestou, ressaltando que não precisa ser
mulher para saber “que o
lugar da mulher não é atrás,
e sim ao lado dos homens”.
Ele também lembrou demandas enviadas pela Câmara de
Vereadores de Castro à Prefeitura, como a solicitação de
construção de uma delegacia
da mulher no município, e
que segundo ele, ainda estão
sem resposta.
A Primeira Marcha pelas
Mulheres também contou
com a presença de Celina
Silva, integrante da Marcha
Mundial das Mulheres e da
APP Sindicato da cidade
de Araucária. Em sua fala,
ela recordou “que lugar de
mulher é onde ela quiser
estar”, também mencionou
o fato de segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU), as mulheres serem
50% da humanidade, e, “mãe
dos outros 50%”, destacou.
Uma das organizadoras da
passeata a ativista do movimento trans, Mayka Wogue
também se pronunciou. Na
sua fala, lembrou o hábito
frequente de a sociedade
culpar a vítima, nos casos
de assédio e violência. Após
poucos discursos, a passeata foi iniciada, seguindo da

Praça Pedro Kaled ao Parque Lacustre, e com direito
a duas paradas, em frente ao
painel da Rua Dr Jorge e em
frente ao Banco do Brasil,
onde, no dia 11 de janeiro
foi registrado o terceiro feminicidio deste ano em Castro.
No local, alguns números da
violência contra mulheres
foram citados.
Já no Lacustre, os participantes da Marcha foram
recepcionados por um grupo
de professoras aposentadas,
que também puderam falar
da realidade de preconceito
e de situações de violência enfrentadas diariamente
pelas mulheres. De mãos
dadas, as mulheres e alguns
poucos homens presentes,
abriram um novo espaço para
diálogo. Entre as que fizeram
uso do microfone estava a
professora Marisa Camargo,
integrante do Conselho da
Mulher de Ponta Grossa.
Enquanto defendia a criação
de um conselho em Castro,
ela afirmou que se trata de
uma “força para lutar pelas
reivindicações”.
O encerramento da programação do dia da mulher
se deu com o plantio de uma
muda de Manacá da Serra
– simbolizado o desejo e a
esperança de um futuro de
paz entre homens e mulheres. Toda a passeata também foi acompanhada pela
Guarda Municipal de Castro e teve o apoio do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Alimentação
de Carambeí (Sintac).

Classificados a partir de R$ 2,00
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A forma mais barata de fazer negócio!

CRUZADAS
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.

study viewer

VENDO CHÁCARA
R$50.000,00 POR ALQUEIRE
Chácara próximo ao Itajara. Sítio
Mineiro 28 hectares equivalente a
12 alqueires. Pego casa no negócio.
(42) 9 9866-7531, após as 17 horas.
ALUGO CASA
Na Rua Pe. Damaso, 875. Contendo
2 quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha e garagem. Mais informações
tel.: (42)9 9997-4454 - Luiz.
VENDO
CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em condomínio fechado, contendo 2 quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$
150.000,00. Aceito Financiamento.
Tratar no telefone (42) 9 9101-1022.
CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 308 MIL
Entrada 50 mil
181x1.805,00
WHATSAPP 4199852.3855
CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 1.050.000,00
Entrada 250 mil+
55x23.670,00
Whatsapp 41.99852.3855
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, mais taxa de luz
e água. Sem garagem. No (42) 9
9972-0758.
BARRACÃO PRÉ
MOLDADO SEMI-NOVOS
Em ofertão, 03 galpões seminovos
de 80m² valor R$8.400,00 cada,
mais 16 pilares para retirar e 8
tesouras metálicas(OFERTA). Tel.:
(41) 9 9648-9160.
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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.
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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!
Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica,
semiprofissional, da marca
Nikon D 40. Valor de R$
1.100. Revisada. Telefone:
(42) 9 9972-0758.

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.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (12/03)
Tito se recusa a se apresentar em seu show. Márcio convida Pérola para acompanhá-lo
em seu estágio com um chef de
cozinha. Kavaco lamenta por não
conseguir realizar o desejo de
Amanda de ter um filho. Garoto
ajuda Tito, que consegue se apresentar no palco ao lado de Nina.
Gabriela procura Rafael para
falar sobre o projeto de aulas na
ONG, mas os dois se desentendem. Nina anuncia a Tito que os
dois foram convidados para uma
turnê na Europa. Marcelo afirma
a Gabriela que conseguirá realizar o projeto da dupla.
VERÃO 90
Terça-Feira (12/03)
Mercedes avisa a Quinzão e
Quinzinho que nunca perdoará
Gisela por ter ficado com Herculano. Tânia conta a Marta que
Herculano sofreu um golpe do
sócio, e Gisela foi deserdada.
Jerônimo procura Álamo para
pedir um favor. Madá elogia a
mudança de comportamento de
Gisela. João se entristece ao ver
a foto de Manu com Jerônimo
na capa de uma revista. Álamo
demite Janice e Dirce. Jerônimo
avisa a Manu que lhe conseguiu
uma vaga como vendedora para
trabalhar na Top Wave. Madá
contrata Dirce como secretária.
Luana Lira contrata o bufê de
Janaína para sua festa de aniversário. Diego avisa a Janaína que

Áries: Coloque as conversas em
dia: talvez descubra oportunidades e
segredos relacionados à sua carreira.
Imaginação em evidência. Cuidado
com decisões impulsivas nos assuntos do coração.

Libra: Terá vantagens nos
estudos, em concurso ou em viagem.
Caso precise conseguir um serviço,
seu poder de comunicação vai facilitar as coisas. A pessoa amada vai se
mostrar bastante independente.

Touro: Negociar salários e
ganhos valerá a pena agora. Se fizer
tratamento de saúde, o resultado
será favorável. Terá pique para sair
da rotina. Talvez se apaixone por
alguém em curso ou durante uma
viagem.

Escorpião: Poderá fazer viagem curta a trabalho ou de lazer.
Terá sucesso na assinatura de contrato. Seus familiares vão se orgulhar dos seus talentos. Na paquera,
vai querer ser o centro das atenções.

Gêmeos: Conseguirá vencer os
desafios profissionais, mesmo que o
ambiente sofra transformações. Suas
emoções estarão mais instáveis. Boa
fase na paquera. Uma viagem tem
tudo para agitar a rotina do casal.

Sagitário: Uma conversa sobre
parceria profissional tem tudo para
vingar. Atrairá as atenções graças
ao seu jeito espontâneo. Se estiver
só, sua alma aventureira estará em
busca de novidade e se apaixonar.

Câncer: Terá muita disposição
para fazer novos contatos e sair da
rotina. É possível que dê certo uma
viagem ou passeio com primos ou
vizinhos. Se tem relacionamento
firme, saberá fazer quem ama feliz.

Capricórnio: Você fará mudanças no seu temperamento para
melhorar sua reputação no trabalho.
Em família, viverá um clima desafiador, mas positivo. No romance, terá
demonstrações de lealdade.

Leão: Excelente oportunidade
para procurar emprego e mudar de
vida! Bom dia para fazer provas e
treinamentos. Deverá se inspirar em
alguém de outra cidade e abrir seu
coração.

Aquário: Se levar em conta sua
intuição, vai conseguir escapar de
uma saia justa no serviço. Fique de
olho nas chances de aumentar sua
grana. Sua sensibilidade fará que
você e seu par se entendam melhor.

Virgem: Prepare-se para novidades positivas na carrreira. Há
sinal de renovação nos estudos e nas
questões judiciais. Terá êxito ao convencer quem paquera, graças ao seu
magnetismo.

Peixes: Uma oportunidade
de trabalho muito sonhada poderá
surgir. Você defenderá seus pontos
de vista com energia e segurança.
Porém, é possível que mude bastante
de ideia. Espere sorte na sedução.

saiu a condicional de João. Kika
conta a Manuela que João sairá
da cadeia. Jerônimo recebe um
bilhete anônimo ameaçador, afirmando que ele pagará pelo que
fez. Janaína e os amigos recepcionam João na saída do presídio e
Manu observa de longe.
ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (12/03)
Pat se revolta contra Lenita.
Gustavo protege Maristela de
Eugênio. Alain descobre que
Letícia virá ao Brasil. Hildegard
expulsa Hakima e Augusto de sua
casa. Dora comenta com Graça
sobre a gravidez de Cris/Julia.
Gentil exige que Lenita peça perdão a Marcelo e encontre Pat.
Tavares arma com Michele para
que Neusa desista da viagem para
Nova York. Dora revela a Gustavo sobre o bebê de Cris/Julia e
Danilo.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-Feira (12/03)
Laura mente para o pai sobre
o que lhe aconteceu. Valentina
confessa a Marcos Paulo que tentou tirar a vida de Laura. Nicolau leva Afrodite e Bebeto até
Greenville. Mirtes ofende Milu
e Jurandir. Luz e Sóstenes não
encontram o buraco que leva até
a fonte. Adamastor mostra para
Stella o site que fez para Luciana.
Nicolau questiona Bebeto sobre
o resultado do teste de dança.
Jurandir decide deixar Serro Azul,
e Elisa se desespera. Laura procura Valentina.

ELETROGERAÇÃO S.A
CNPJ Nº 09.120.019/0001-46 NIRE Nº 41300073848
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia,
na Rua das Flores, n.º 382, Sala 2, Colônia Castrolanda, Castro-PR, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao
exercício social encerrado em 31.12.2018.
Castro-PR, 06 de março de 2019.
Rosmir César de Oliveira
Diretor Executivo

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
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ROSILDA FOI SEPULTADA DOMINGO EM CASTRO

Parede desaba e mata doméstica
Divulgação

Moradora
dormia
quando foi
atingida

APÓS BRIGAR COM FAMILIARES

Motorista alcoolizado
diz ter tentado suicídio

Da Redação
Foi sepultada na manhã
deste domingo (10), em Castro, o corpo da doméstica
Rosilda do Carmo Lima, 38
anos, morta sob os escombros, após parede de um
barracão desativado cair no
quarto de sua casa.
Era pouco mais das 6h30
de sábado (9), quando bombeiros de Palmeira foram
acionados para atender ocorrência de desabamento na
Rua XV de Novembro, 467,
fundos. Quando chegaram ao
local, pouco pode ser feito.
Rosilda estava dormindo
quando a parede caiu. O seu

Divulgação

Carro choca-se com caminhão, de forma proposital
Da Redação

Outras residências correm o mesmo risco

esposo que estava ao seu
lado, nada sofreu.
A situação de risco de

desabamento nas outras casas
localizadas no terreno onde
aconteceu a tragédia, é a

mesma. Moradores esperam
avaliação da perícia para saber
se terão que deixar o local.

CONTRA A MULHER

Polícia prende 282 homens por violência
Da Assessoria
A Polícia Civil do Paraná
prendeu, em uma semana, 282
homens por prática de crimes
contra a mulher em todo Estado.
O balanço parcial da Operação
Respeito, divulgado na manhã
desta sexta-feira (8) em Cascavel, informa que 241 suspeitos
foram autuados em flagrante por
violência doméstica e outros 41
foram presos por mandados de
prisão, incluindo suspeitos de
autoria de feminicídio. A Operação Respeito termina às 18h
desta sexta-feira.
Entre as prisões em flagrante,
as unidades com maior número
de registros no período foram a
Divisão Policial Metropolitana,
que prendeu 33 suspeitos, a
Delegacia da Mulher da Capital
(19), a Delegacia da Mulher de
Ponta Grossa (19) e a Delegacia
da Mulher de Maringá (18).
Os mandados de prisão
foram cumpridos nas Delegacias da Mulher de Jacarezinho
(8), Toledo (7), Maringá (6),
Capital (5), Londrina (3), Pato
Branco (3), Foz do Iguaçu (2),
São José dos Pinhais (2), Umuarama (2), Telêmaco Borba (2)
e Francisco Beltrão (1).
Segundo o coordenador da
operação e delegado-chefe da
Divisão de Polícia Especiali-

Descumpre
medida protetiva
Um homem de 38 anos foi
preso por descrumprir medida
protetiva ao entrar na residência
de sua ex-esposa. A vítima acionou a polícia militar por volta das
20 horas desse domingo (10), na
Rua Oscar Wisoski, Bairro Canta
Galo, em Castro. Após encontrar
o autor dormindo dentro da casa,
policiais militares o encaminharam
até a 43ª DRP.

Ladrões roubam
clientes de bingo
Três indivíduos armados com
revólveres invadiram uma residência na Rua Wenceslau Braz, Vila
Rio Branco, Bairro Rio Branco,
enquanto ocorria um bingo. Um
dos autores efetuou um disparo.
Após ameaçarem as vítimas, eles
se evadiram do local levando certa
quantia em dinheiro e aparelhos
celulares. A ocorrência ocorreu às
22h10 de domingo (10), e ninguém ficou ferido.

zada, Alexandre Macorin de
Lima, a maioria dos crimes foi
de ameaça e agressões físicas.
Foram registrados 3 feminicídios nas cidades de Curitiba,
Foz do Iguaçu e Toledo, além de
2 tentativas de feminicídio, uma
em Cascavel e outra em Francisco Beltrão.
Alexandre falou sobe a importância da denúncia diante da violência doméstica. “Não deixem
de procurar a delegacia diante
de uma mulher agredida. Não só
as vítimas, mas os vizinhos, os
parentes ao observar uma mulher
ser agredida devem evitar um mal
através da denúncia”, diz.
Carnaval
A escolha do período de Carnaval para a força-tarefa foi motivada pelo aumento no consumo
de bebida alcóolica durante as
festa e a respectiva ocorrência de
crimes dessa natureza. Os locais
de prisão foram diversos, desde
blocos de Carnaval até residências. A ação da Polícia Civil
contou com o apoio da Polícia
Militar e Guarda Municipal, que
colaboram através da Patrulha
Maria da Penha.
Apesar da Operação Respeito ser pontual, o coordenador da operação afirma que o
trabalho de combate à violência
contra a mulher é exaustivo e

rotineiro. Existem 20 Delegacias
da Mulher no Paraná. Todas as
prisões geram inquérito, o que
reforça o poder de investigação
e punição diante deste tipo de
crime.
Crimes em Cascavel
Em 2019 foram registrados
um feminicídio consumado e 3
tentativas na cidade de Cascavel, além de outros duas tentativas de feminicídio em cidades
vizinhas.
A delegada-chefe da Subdivisão Policial de Cascavel,
Mariana Antonieta Badotti,
lembra que a violência contra a
mulher não se resume ao enfrentamento por parte da segurança
pública. O atendimento multidisciplinar é essencial para o
enfrentamento e por isso estão
sendo feitas readequações na
unidade da cidade.
Em 2017 e 2018 foi feito
um diagnóstico pela Delegacia
de Cascavel em relação aos crimes praticados contra a mulher.
Segundo Mariana, a maioria
foi praticada na residência da
vítima ou locais que ela costuma
frequentar. Em relação à motivação foi constatado que a mulher
tinha revelado o desejo de separação, que não era de acordo
do companheiro. Devido à possessividade, o autor é levado

à prática de violência contra a
mulher. Nem todas as vítimas
haviam sofrido violência antes, e
muitos dos autores que cometeram feminicídio não tinham passagem pela Polícia.
Diante desse diagnóstico,
Mariana analisa outras características em relação à violência
doméstica. “Era comum a reiteração da violência. No momento
é verificada outra característica.
Começamos a perceber a possessividade, o homem tratando
a mulher como propriedade. É
um fator comportamental importante para identificar nos relacionamentos. Como se desenvolve
entre quatro paredes alertamos a
sociedade a identificar uma situação que pode evoluir de algo normal para algo letal”, afirma.
Operação respeito
A ação conta com a participação de 250 policiais civis
e recebeu o nome de Operação Respeito em alusão ao Dia
Internacional da Mulher.
As ações tiveram início no
sábado de Carnaval. A força-tarefa agilizou todos os pedidos de
medidas cautelares e prisões referente aos casos de violência contra
a mulher que ocorreram durante o
período de Carnaval com intuito
de dar uma resposta rápida contra esses crimes de gênero.

UM FERIDO

Mulher sofre 'mal súbito' e
provoca acidente na BR-376
Divulgação

Da Redação
Acidente entre carro e
caminhão bitrem perto das
13 horas de domingo (10),
no km 405 da BR-376,
município de Tibagi, acabou
ferindo um dos ocupantes do
automóvel.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF),
que prestou atendimento
à ocorrência, a caminhonete Tracker seguia sentido
Imbaú quando a condutora
teria sofrido um mal súbito
e invadido a faixa contrária,
atingindo o bitrem. O caminhoneiro, de 58 anos, ainda
tentou desviar pelo acostamento, mas não conseguiu
evitar a colisão.

Após desentender-se em casa,
motorista embriagado atenta
contra a própria vida jogando
o seu veículo em um caminhão
que seguia em sentido contrário.
A ocorrência foi registrada às
20h25 de sábado (9), no km 391
da Rodovia do Café, em Imbaú,
região de Telêmaco Borba. Após
relatar sua história para a equipe
da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), acabou preso por apresentar sinais de embriaguez.
Segundo a própria PRF, a
colisão da GM Meriva, com pla-

cas de Imbaú, em um caminhão
com placas de Santa Catarina,
que deslocava sentido Sul, foi do
tipo transversal.
Os motoristas tanto do carro,
quanto do caminhão, foram submetidos ao teste do etilômetro
apresentando resultado zero
para o motorista do caminhão e
0,57mg/l ar para o do automóvel.
Confirmado o crime de embriaguez ao volante, o motorista do
carro, de 51 anos, foi conduzido
à DP de Telêmaco Borba para
lavratura do flagrante. A Meriva
foi recolhida ao pátio contratado
da PRF.

DUPLO HOMICÍDIO

Dois homicídios seguidos
no domingo em Telêmaco
Da Redação
Telêmaco Borba - A violência voltou a assombrar Telêmaco Borba, após registro de
dois homicídios no município
apenas no domingo (10). Na
nova ocorrência, um homem foi
alvo de pelo menos dez tiros na
rua Argentina, região do bairro
Sacomin.
A Polícia Militar esteve no
local e encontrou outras dez
cápsulas deflagradas, próximas
ao corpo. As causas também
são desconhecidas.
Uma equipe do Instituto
Médico-Legal, que já estava
se deslocando a Telêmaco por

conta do primeiro assassinato,
fez o recolhimento do segundo
corpo. Os dois foram levados para necropsia, em Ponta
Grossa.
Crime anterior
O primeiro crime envolveu
um rapaz de 24 anos, morto
por volta das 12 horas na Rua
Rosas de Ouro, na Vila Cristina.
Elielton de Lima Rodrigues foi
encontrado sem vida pela equipe
de resgate do Corpo de Bombeiros. Militares estiveram no local
e encontraram oito cápsulas de
pistola nas proximidades. Ninguém se pronunciou se existe
relação entre os dois casos.

EM RESERVA

Quatro baleados em
tentativa de chacina
Da Redação
Reserva - A Civil de Reserva
contabilizou mais uma tentativa
de chacina na noite de sábado (9)
no Bairro São Francisco, quando
quatro pessoas foram baleadas
dentro uma residência na Rua 27
de Março. Segundo testemunhas,
duas pessoas teriam cometido o
crime.
Segundo o que apurou-se,
as vítimas estavam realizando
um churrasco quando perto das
20 horas foram surpreendidas

pelos criminosos, que dispararam em direção ao grupo. As
vítimas foram atingidas na mão,
outra na perna e uma terceira nas
nádegas, todas conduzidas ao
Pronto-Socorro Municipal. Uma
quarta pessoa, também baleada,
precisou de cuidados maiores.
Com o início das deligências,
a vítimas foram ouvidas e já descreveram o nome do principal
suspeito. Além de ser foragido
da capital do estado, possui
contra si mandado de prisão em
aberto.

EM PIRAÍ DO SUL

Atira com garrucha ao não
conseguir levar automóvel
Passageiro da caminhonete Tracker teve ferimentos leves
A vítima, um rapaz de 34
anos, foi levado ao Hospital
Geral Unimed por equipes
de resgate, apresentando
ferimentos leves. Os outros

dois ocupantes, a motorista e
uma criança em uma cadeirinha, nada sofreram.
Não houve interrupção no
tráfego.

Piraí do Sul - Um homem
foi ameaçado por um indivíduo
armado com uma garrucha por
volta das 22h30 de domingo
(10). A vítima estava saindo de
casa com o seu veículo, na Rua
Antônio Datola, Bairro Benevenuto Dalcol, em Piraí do Sul,
quando foi surpreendido pelo
criminoso que exigiu o carro.
Após não atingir seu objetivo,

o autor efetuou disparo com a
arma em direção a vítima, causando ferimento de raspão.
Testemunhas reconheceram o
autor do disparo, um rapaz de
21 anos, que foi localizado por
uma equipe de policiais militares,
em sua residência. Ele resistiu a
abordagem, mas acabou preso
e encaminhado até a delegacia
para providências.
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'Não existe melhor motivação para realizar um bom trabalho do que sentir paixão pelo que se faz'.
Divulgação

Divulgação

O contador e
acadêmico de
Direito Cleon
Manuel Santiago
Migdalski
recebendo
felicitações de
aniversário. No registro
ao lado da namorada Aline Tkaczuk.
Muitas bênçãos e
felicidades!
Divulgação

Divulgação

O empresário Izidro Constantino Guedes foi
muito cumprimentado pela recente estreia de
idade nova. No registro ao lado da esposa
Ana Antonia Guedes. O casal caminha para as
Bodas de Ouro, 50 anos de casados. Parabéns!
Divulgação

Jornalista
Nadja
Marques
festeja
idade nova
e nova
Kelly Savi Carneiro em ritmo
fase na
de aniversário. Muitas alegrias!
carreira
profissional.
Sucesso!

Divulgação / Marcos Matos

Café
Colonial
A APMIF João e
Maria (Associação
de Proteção à
Maternidade, Infância
e Família), presidida
por Tania Kaminski
Borato realizará dia 26
de março, às 16 horas
no restaurante Elite, no
Jardim América, em
Ponta Grossa, Café
Colonial com
Bingo. Convites com
as voluntárias ou na
sede da APMIF rua
Sete de Setembro 515

Ainda em tempo de
parabenizar Eusébio Miranda
pela recente passagem
de aniversário. Parabéns!
Divulgação

NESTA QUARTA-FEIRA

Lançamento da Bel's Shoes
será no Empório Castroville
Todas as atenções estão voltadas nesta quarta-feira (13),
a partir das 19 horas, para o
aguardado lançamento da Bel's
Shoes, uma loja em sistema ecommerce que leva a assinatura
da jovem empresária castrense
Sibelly Bueno.
O local escolhido para receber
as "mulheres que gostam de estar
na moda", como bem definiu a
empresária, é o aconchegante
espaço Empório Castroville. Lá
as mulheres de bom gosto irão
se deparar com as mais elegantes
marcas de sapatos femininos, a
exemplo da Schutz, Paro, Suzana
Santos, Carrano, VZ Shoes, Santa Lola, Vizzano, Ferrucci, Laura
Porto, Divalessi e entre outras.
Perguntada de onde surgiu
essa ideia de montar um ecommerce, e porque sapatos
femininos, Sibelly disse que "sou

Rejane

Divulgação

Sibelly aposta no seu talento
louca por sapatos" e após uma
viagem a Cabo Frio, ainda no mês
de dezembro, deparou-se com
uma empresária de sucesso que
apostou nesse modelo de mercado e se deu bem. Sobre o seu
diferencial, resumiu: "atendimento
personalizado e domiciliar".

Silmara

Divulgação

Divulgação

Mãe e filha
comemorando
aniversário. Dia 17
de março Jussara
Fernandes
recebe
felicitações e a
filha Maria Vitória
Teixeira recebeu
cumprimentos no
dia 10 de março.
Parabéns!
Divulgação / Cleon Costa

Valmir de Lima
Sebastião
(senhora
cartorário
Luiz Carlos
Sebastião). Nesta
quarta feira dia
13/03 será muito
festejada pela
passagem de
seu aniversário

A empresária de sucesso
Silmara Imbornizio é a
aniversariante desta terça-feira
(12). Receba os nossos parabéns!
Divulgação

Nesta quarta-feira (13) será a vez
de Rejane Nocera reservar o dia
para receber muitos parabéns,
por conta do seu aniversário
Anésia Freitas de
Oliveira e Valdiney
João de Oliveira,
comemoram hoje
(12) 'Bodas de Ouro',
50 anos de feliz união!
Divulgação

Belas e
poderosas,
Luciane Dal
Santos, deputada
Aline Sleutjes e
Vera Marcondes,
no jantal promovido
pela Câmara da
Mulher Empreendedora de Castro

12/03

Silmara Imbronizio
Cícero Dallarmi
Gustavo Franco Rodrigues
Lisaura Koubay
Micheli Zadra Prestes
Pedro Menarim Teixeira
Rodrigo A. da Rocha
Siloé Caroline Texeira
Rosani Flores
Wille Henrique Barbosa

13/03

Rejane Nocera
Rodrigo Prioto Carneiro

14/03

Eduardo Stall Fanha
André Miguel Sidor Coraiola
Carlos Eduardo Sidor Kremer
Edson Menarim de Lima
Guilherme Bertolini
Sonny Shinichi Hashiguchi
Liss Miriani, Jocelei Ruthz
Claudio Santana

